Ziekteaangifte bij procedure ziek uit dienst

UWV afdeling arbeidgeschiktheid
Postbus 57015
1040 CT AMSTERDAM

Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u als werkgever aangifte van ziekte van een werknemer met een dienstverband welke ziek uit dienst gaat.
In welke situatie:
Bij een ziekteaangifte bij het einde van het dienstverband, waarbij wel reïntegratie inspanningen verlangd worden van de werkgever.
Dat kan zijn:
1. omdat het verzuim bij einde dienstverband langer dan tien weken duurt.
2. omdat er volgens de Arbo-dienst langdurig verzuim dreigde. Een volledige hervatting in eigen werk binnen drie maanden wordt hierbij niet
verwacht, zonder de noodzaak van interventies of bespoediging daarvan.
Wanneer invullen en bijvoegen:
Uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband. U dient de volgende documenten bij te voegen:







de probleemanalyse en advies plan van aanpak (onderdeel reïntegratie dossier)
het plan van aanpak reïntegratie (onderdeel reïntegratie dossier)
eventuele bijstelling van het plan van aanpak reïntegratie (onderdeel reïntegratie dossier)
eindevaluatie plan van aanpak reïntegratie (de bedrijfsarts stelt deze op, onderdeel reïntegratie dossier)
actueel oordeel Arbo-dienst (de bedrijfsarts stelt deze op, onderdeel reïntegratie dossier)
medische informatie WIA (de bedrijfsarts stelt deze op en stuurt rapport toe aan werknemer, onderdeel reïntegratie dossier)

De Arbo-dienst geeft de medische informatie rechtstreeks aan de werknemer, die dit doorgeeft aan UWV.
Afhandeling door UWV:
Met de informatie in dit document start UWV de (verdere) reïntegratie vanuit de Ziektewet. Bij de verwachting ‘geen dreigend langdurig
ziekteverzuim’ dient u een ander formulier in te sturen, het verkorte reïntegratie verslag. UWV toetst achteraf of die verwachting redelijk was.
Zo niet, dan wordt in principe het eventuele ziekengeld op u als werkgever verhaald.
Belangrijk
U dient een ziekteaangifte bij ziek uit dienst op tijd in te sturen. Op uwv.nl vindt u hierover meer informatie.
Tijdig betekent uiterlijk op de laatste dag van het dienstverband.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, kijk dan op www.uwv.nl of neem contact op met de UWV telefoon werkgevers via 0900-9295 (lokaal tarief).

Gegevens van de werknemer:
1.1 Voorletters en achternaam:
1.2 Straatnaam en huisnummer:
1.3 Postcode en woonplaats:
1.4 Geboortedatum:
1.5 Burger Service Nummer:

Gegevens werkgever:
2.1 Bedrijfsnaam:
2.2 UWV aansluitnummer:
3.1 Contactpersoon:
3.2 Functie:
3.3 Telefoonnummer:
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Gegevens van de ziekteaangifte:
4.1 Datum verzuim
4.2 Datum verzuimmelding door werknemer
4.3 Verzuim als gevolg van bedrijfsongeval?
4.4 Verzuim door toedoen van een derde partij?

Gegevens van het dienstverband:
5.1 Functie / beroep:
5.2 Datum ingang dienstverband
5.3 Datum einde dienstverband

Gegevens Arbo-dienst
6.1 Naam Arbo-dienst:
6.2 Adres:
6.3 Telefoonnummer:
6.4 E-mail:
6.5 Contactpersoon:

PreAct BV
Postbus 41, 5900 AA Venlo
077 – 3201760
info@preact.nl
Secretariaat PreAct

Ondertekening
Voorletters en achternaam:
Datum:
Handtekening:
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