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Hierbij ontvangt u/ontvang je LegAlert, de periodieke update van
Ekelmans & Meijer Advocaten op het gebied van arbeidsrecht. Voor
ondernemende cliënten en belangstellenden.

Handleiding voor werkgevers bij indienen
ontslagaanvraag UWV wegens
bedrijfseconomische redenen
Een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen moet sinds 1 juli 2015
verplicht bij het UWV worden gedaan. Het UWV heeft hiertoe een drietal formulieren
opgesteld. Als werkgever kunt u het ontslag zelf aanvragen door deze formulieren in
te vullen en op te sturen.
Veel werkgevers vragen zich het volgende af:
- Waar vind ik die formulieren en wat moet ik nu precies waar invullen?
- Wat gebeurt er nadat ik de ontslagaanvraag heb ingediend?
- Waar moet ik op letten als ik van het UWV toestemming heb gekregen?
- Waar moet de opzeggingsbrief aan voldoen?
- Hoe bereken ik de juiste opzegtermijn?
- Wat kan ik doen als het UWV de ontslagaanvraag onverhoopt heeft afgewezen?
Hier vindt u een handleiding voor de vernieuwde UWV procedure wegens
bedrijfseconomische redenen. Aan de hand van vier stappen beschrijven we deze
procedure voor u en geven we voor de verschillende fases ook praktische tips.

Kerstactie Ekelmans & Meijer
Met kerst versturen we geen kaarten. In plaats daarvan schenken we aan een goed
doel. Iedereen van ons kantoor kan een goed doel nomineren. Vervolgens kunnen
alle medewerkers stemmen op het goede doel van hun voorkeur. Het goede doel
van kerst 2015 is Operation Bobbi Bear. Lees hier meer over dit goede doel.

Tot slot wensen we u een gezond en voorspoedig 2016!

Ons werkterrein beslaat het hele terrein van
individuele ontslagtrajecten tot en met
reorganisaties. Wij zijn méér dan een
probleemoplosser en fungeren als klankbord
voor directies en HRM-afdelingen in
strategisch (gevoelige) kwesties.

Reacties en eventuele vragen kunt u mailen naar legalert@ekelmansenmeijer.nl
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