
Verzekerde

Scholing

Scholing

Scholing

1.1 Voorletters en achternaam

1.2 Burgerservicenummer

1.3 Registratienummer

2 Wie verzorgt u?

3.1 Hoeveel uur besteedt u gemiddeld aan
de verzorging?

3.2 Kost de verzorging u elke week
evenveel tijd?

3.3 Hoe lang verwacht u deze zorg te
bieden?

3.4 Waaruit bestaat de verzorging?

Datum en handtekening

Persoonlijke gegevens

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN TTMan TTVrouw

MMMMMMMMM

Alleen voor de sector Bouwnijverheid. NNNNNNNNNNNN
Verzorgde

TTUw echtgenoot/echtgenote of partner
TT(Eén van) uw ouders
TTUw kind
TTUw broer of zus

TTAnders, namelijkNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Zorgtaken

MM.MM uur per week

TTJa
TTNee P Geef aan hoe het patroon eruit ziet. Bijvoorbeeld de ene week 20 uur en de andere week 40 uur.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

MMmaanden

TTHuishoudelijke hulp
TTLichamelijke verzorging

TTAnders, namelijkNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
PStuur een bewijs mee dat verzorging nodig is voor minimaal drie maanden en voor het aantal uren dat u
heeft opgegeven. Bijvoorbeeld een verklaring van een instelling voor thuishulp of een brief van de huisarts.

Ondertekening

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMLMMLMMMM NNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Waarom dit formulier?
U ontvangt een WW-uitkering en verleent mantelzorg. Dat wil
zeggen dat u de verzorging van een zieke of gehandicapte in uw
naaste omgeving op u heeft genomen. Wellicht heeft u recht op
vrijstelling van de sollicitatieplicht. Met dit formulier kunt u deze
vrijstelling aanvragen.

Wie kan vrijstelling aanvragen?
Om een vrijstelling te kunnen krijgen, gelden de volgende
voorwaarden:
- u bent geboren vóór 1 juli 1946;
- u bent een jaar of langer werkloos;
- u verleent de mantelzorg voor minimaal 20 uur per week;
- de mantelzorg duurt drie maanden of langer;
- u krijgt geen salaris voor de mantelzorg;
- u zit niet in een re-integratietraject.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan kunt u geen vrijstelling
krijgen. U hoeft dit formulier dan niet in te vullen.

Wat moet u doen?
Vul het formulier volledig in en stuur het naar uw UWV-kantoor.
Het adres vindt u op de correspondentie die u al van ons krijgt. 

Stuur met de aanvraag een bewijs mee dat de verzorging nodig is
voor minimaal drie maanden en voor het aantal uren dat u
hieronder opgeeft. U kunt bijvoorbeeld een verklaring vragen van
een instelling voor thuiszorg of een brief van de huisarts. Wilt u
deze bijlagen voorzien van uw burgerservicenummer?

Meer informatie
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen
met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94 (lokaal tarief).

Bij mantelzorg

Aanvraag vrijstelling sollicitatieplicht

WW140 02598 01-07


