
 

Melding opleiding of scholing en ontheffing sollicitatieplicht 

1. Persoonlijke gegevens 

Burgerservicenummer            :           

Naam                                      :  

Voorletters                              :  

2. Situatie A: U heeft recht op een WW-uitkering van het UWV en op een aanvullende 
werkloosheidsuitkering van APG 

2.1 Heeft u een verklaring of beslissing van het UWV waarin staat dat u een opleiding of scholing 
mag volgen? 

 Ja, ga naar onderdeel 2.2 
 Nee, ga naar onderdeel 2.3 

2.2 Periode waarin u een opleiding of scholing wilt volgen: 

Van  : /  /   

Tot en met : /  /  

2.3  Heeft u een verklaring of beslissing van het UWV dat u voor de duur de opleiding of scholing 
bent vrijgesteld van de sollicitatieplicht? 

 Ja, ga naar onderdeel 4  
 Nee, ga naar onderdeel 4 

 
Let op:  U kunt alleen ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen als het UWV daarmee instemt. 
Wij verzoeken u in dat geval een verklaring mee te sturen waaruit deze toestemming blijkt. 

3. Situatie B: U heeft geen recht meer op WW-uitkering van UWV, maar wel nog op een 
aansluitende uitkering van APG 

3.1 Heeft u een verklaring van uw ex-werkgever of re-integratiebedrijf waarin staat dat u 
een opleiding of scholing mag volgen? 

 Ja, ga naar onderdeel 3.2  
 Nee, ga naar onderdeel 3.3 

3.2 Periode waarin u een opleiding of scholing wilt volgen: 

Van  : /  /   

Tot en met : /  /   
 
  



 

3.3  Heeft u een verklaring of beslissing van uw ex-werkgever of re-integratiebedrijf waarin staat 
dat u voor de duur van uw opleiding of scholing bent vrijgesteld van de sollicitatieplicht? 

 Ja, ga naar onderdeel 4  
 Nee, ga naar onderdeel 4 

 
Let op:  U kunt alleen ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen als uw ex-werkgever of re-
integratiebedrijf daarmee instemt. Wij verzoeken u in dat geval een verklaring mee te sturen 
waaruit deze toestemming blijkt. 

4. Versturen formulier en documenten 

Wij vragen u om dit formulier samen met een kopie van de volgende documenten (afhankelijk 
van de situatie) te mailen naar socialezekerheid@apg.nl. Vermeld uw Burgerservicenummer 
in uw e-mail. 

Is situatie A op u van toepassing, stuur dan een kopie van de volgende documenten mee: 
 

 kopie van de verklaring of beslissing van het UWV waarin staat dat u een opleiding of 
scholing mag volgen. 

 eventueel een kopie van de verklaring of beslissing van het UWV waarin staat dat u in 
verband met de opleiding of scholing bent vrijgesteld van de sollicitatieplicht. 

Is situatie B op u van toepassing, stuur dan een kopie van het volgende document mee: 
 

 kopie van de verklaring van uw ex werkgever of re-integratiebedrijf waarin staat 
dat u een opleiding of scholing mag volgen. 

 eventueel een kopie van de verklaring of beslissing van het UWV waarin staat dat u in 
verband met de opleiding of scholing bent vrijgesteld van de sollicitatieplicht. 
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