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1.1 Voorletters en achternaam

1.2 Burgerservicenummer

1.3 Registratienummer
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2.1 Naam organisatie waarvoor u
vrijwilligerswerk doet

2.2 Adres

2.3 Postcode en plaats

2.4 Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan
vrijwilligerswerk?

2.5 Kost het vrijwilligerswerk u elke week
evenveel tijd?

2.6 Hoe lang verwacht u dit werk te doen?

2.7 Omschrijf uw vrijwilligerswerk voor
deze organisatie.
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3.1 Ontvangt u een vergoeding?

Persoonlijke gegevens

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN TTMan TTVrouw

MMMMMMMMM

Alleen voor de sector Bouwnijverheid. NNNNNNNNNNNN
Vrijwilligerswerk

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

MMMM MM NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

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.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

MMmaanden

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Vergoeding

TTNee  PGa verder met vraag 4.1.

TTJa, een vergoeding van de gemaakte kosten

TTJa, een vaste vergoeding van € NNNN Per TTDag TTWeek TTMaand

TTJa, anders namelijk PBijvoorbeeld per activiteit, vergadering, rit, kilometer.

€ NNNN Per NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Waarom dit formulier?
U ontvangt een WW-uitkering en doet vrijwilligerswerk. Dat 
wil zeggen dat u onbetaald werk doet voor bijvoorbeeld een
liefdadigheidsinstelling. 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 doet het vrijwilligerswerk minimaal 20 uur per week;
- het vrijwilligerswerk duurt drie maanden of langer;
- u krijgt geen salaris voor het vrijwilligerswerk;
- 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 de rubrieken Persoonlijke gegevens, Vrijwilligerswerk, 
Vergoeding en Ondertekening in. Laat uw contactpersoon 
bij de organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet de rubriek
Verklaring organisatie invullen en ondertekenen. 
Lever dit formulier daarna in bij uw werkcoach. Heeft u geen
werkcoach? Stuur dit formulier dan op naar uw UWV-kantoor. 
Het adres vindt u op de correspondentie die u al van ons krijgt.

Doet u voor meer organisaties vrijwilligerswerk, maak dan kopieën
en vul voor elke organisatie een apart formulier in.

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 vrijwilligerswerk

Aanvraag vrijstelling sollicitatieplicht

WW140 02600 01-09



Verzekerde

Verzekerde

Verzekerde

In te vullen door de organisatie 4

4.1 Doet de vrijwilliger werk dat normaal
gesproken betaald wordt?

4.2 Doet een betaalde kracht normaal
gesproken het werk?

4.3 Hoe kunt u uw organisatie het best
omschrijven?

4.4 Dragen de werkzaamheden van de
vrijwilliger bij aan de bedrijfswinst?

4.5 Krijgt u subsidie voor de loonkosten?

4.6 Werkt de vrijwilliger gemiddeld 20 uur
of meer per week?

4.7 Heeft u een vrijwilligersovereenkomst
met de vrijwilliger afgesloten?
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5.1 Naam contactpersoon

5.2 Functie

5.3 Telefoonnummer

Datum en handtekening

In te vullen door vrijwilliger

Datum en handtekening

Verklaring organisatie

Laat deze rubriek invullen en ondertekenen door de contactpersoon van de organisatie waarvoor 
u vrijwilligerswerk doet.

TTJa
TTNee

TTJa
TTNee

TTOverheidsorganisatie  PGa verder met vraag 4.5.
TTNon-profit organisatie  PGa verder met vraag 4.5.
TTLiefdadigheidsinstelling  PGa verder met vraag 4.5.
TTBedrijf

TTJa
TTNee

TTJa
TTNee

TTJa
TTNee

TTNee
TTJa  PStuur een kopie mee. 

Ondertekening door organisatie 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN TTMan TTVrouw

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

NNNMNNNNNNN

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMLMMLMMMM NNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Ondertekening 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
MMLMMLMMMM NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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