
Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt de werkgever een verklaring aan waarin staat 

of hij aan de voorwaarden voldoet voor de overbruggingsregeling 

voor de transitievergoeding. Dit formulier is voor kleine werkgevers 

die een ontslagaanvraag indienen vanwege een slechte financiële 

situatie. Bij de beoordeling gebruiken wij ook de gegevens van uw 

ontslagaanvraag. 

Van een kleine werkgever is sprake als hij in de periode van  

1 juli t/m 31 december van het voorafgaande jaar gemiddeld minder 

dan 25 werknemers in dienst had. 

Invulruimte bij een vraag te klein

Als de invulruimte bij een vraag te klein is, kunt u een aparte bijlage 

toevoegen. Als dit bij meerdere vragen voorkomt, kunt u één bijlage 

gebruiken. Vermeld op deze bijlage per vraag het vraagnummer en 

het daarbij behorende antwoord. 

Opsturen

Voeg dit formulier als bijlage toe bij uw ontslagaanvraag voor 

bedrijfseconomische redenen.

U uploadt dit formulier met bijlagen via uwv.nl/werkgeversportaal.  

Als u het formulier via het werkgeversportaal verstuurt, hoeft u het 

niet te ondertekenen.

Na ontvangst van uw aanvraag

UWV bepaalt of de aanvraag compleet is. Zijn er nog gegevens  

nodig voor de beoordeling van uw aanvraag? Dan nemen wij  

contact met u op. De behandeling van een complete aanvraag  

duurt ongeveer 4 weken.  

Is er een extra ronde van hoor en wederhoor nodig voor de 

beoordeling van de ontslaanvraag? Of is er een (deskundigen)advies 

nodig? Dan duurt de behandeling langer.

De verklaring geeft UWV tegelijk met de beslissing op de 

ontslagaanvraag.

Meer informatie

U vindt meer informatie op uwv.nl/werkgevers. U kunt ook bellen  

met de arbeidsjuridische dienstverlening van UWV via 088 - 898 20 50. 

Aanvraag verklaring overbruggingsregeling 
transitievergoeding

1

1.1 Naam bedrijf

1.2 Loonheffingennummer 

 1.3 RSIN

2

2.1 In welk kalenderjaar eindigen  

de arbeidsovereenkomsten of 

worden deze niet voortgezet?

2.2 Hoeveel werknemers waren er bij 

de werkgever in dienst op 1 juli  

voorafgaand aan het kalender-

jaar dat u heeft ingevuld bij 2.1?

2.3 Hoeveel werknemers waren er 

bij de werkgever in dienst op  

31 december voorafgaand aan 

het kalenderjaar dat u heeft 

ingevuld bij 2.1?

2.4 Maakt de werkgever deel uit van 

een groep?

2.5 Hoeveel werknemers waren er 

bij de groep in dienst op 1 juli  

voorafgaand aan het kalender-

jaar dat u heeft ingevuld bij 2.1?

 2.6 Hoeveel werknemers waren er bij 

de groep in dienst op 31 december 

voorafgaand aan het kalenderjaar 

dat u heeft ingevuld bij 2.1?

Gegevens werkgever

  L 

Gegevens bedrijf

Kalenderjaar 

 Gaat het om 2 kalenderjaren? Dan moet u 2 aparte aanvragen indienen.

Aantal werknemers  

  Voeg een overzicht toe van alle werknemers die op 1 juli voorafgaand aan het kalender dat u heeft ingevuld bij 2.1 

bij u in dienst waren. Zijn er payrollwerknemers? Geef in het overzicht dan aan om welke werknemers het gaat.

Aantal werknemers  

    Voeg een overzicht toe van alle werknemers die op 1 juli voorafgaand aan het kalender dat u heeft ingevuld bij 2.1 

bij u in dienst waren. Zijn er payrollwerknemers? Geef in het overzicht dan aan om welke werknemers het gaat.

 Nee  Ga verder met vraag 2.7.

 Ja

Aantal werknemers  

Aantal werknemers  
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2 van 2

 2.7 Wat was binnen de onderneming 

de waarde van de vlottende 

activa aan het einde van het 

voorafgaande kalenderjaar wat  

u heeft ingevuld bij 2.1?

 2.8 Wat was binnen de onderneming 

aan het einde van het vooraf-

gaande kalenderjaar wat u heeft 

ingevuld bij 2.1 de waarde van de 

schulden met een resterende 

looptijd van ten hoogste een jaar? 

 

 2.9 Is de rechtsvorm van de 

werkgever een eenmanszaak, 

maatschap, vof of cv?

 

 2.10 Heeft de werkgever over de 

afgelopen 3 boekjaren loon 

toegekend aan de eigenaar/

eigenaren van de onderneming?

 3

 3.1 Wilt u nog een nadere toelichting 

geven bij deze aanvraag? 

  Of zijn er nog andere documenten 

die u wilt toevoegen die van 

invloed kunnen zijn op de 

aanvraag?

  4

 4.1 Geef aan welke bijlage(n)  

u meestuurt.

 5

 5.1 Voorletters en achternaam

 

  Datum en handtekening

 

Waarde activa   

Waarde schulden   

 Ja  Ga verder met vraag 3.1.

 Nee

 Ja

 Nee   De werkgever mag dan een forfaitair bedrag op het resultaat van de onderneming in dat  

boekjaar in mindering brengen. Geef een toelichting en ga daarbij in op het aantal eigenaren  

van de onderneming of groep.  

Geef aan in hoeverre hier bij het invullen van de tabel op formulier C bij de bedrijfseconomische  

reden ‘slechte of slechter worden financiële situatie’ al rekening mee is gehouden.

   

Opmerkingen en aanvullingen

Bijlagen

    Overzicht van alle werknemers die op 1 juli vorig jaar in dienst waren (inclusief payrollwerknemers)

    Overzicht van alle werknemers die op 31 december vorig jaar in dienst waren (inclusief 

payrollwerknemers)

    Andere documenten ter onderbouwing:

 

Ondertekening

Ik verklaar hierbij bevoegd of gemachtigd te zijn deze aanvraag in te dienen en de gegevens naar waarheid te 

hebben ingevuld en toegevoegd.

 

  Voeg dit formulier en de bijlagen toe bij uw ontslagaanvraag voor bedrijfseconomische redenen.
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