Vertaling gevraagde stukken UWV bij aanvraag
ontslagvergunning wegens slechte of slechter wordende
financiële situatie naar financiële stukken in het onderwijs
Versie 2, d.d. 19 juli 2021, Wilma) Rijndorp-Kreft, senior adviseur/manager advies i.s.m. mr. B. (Bettina) van der Meijden,
jurist Dyade Advies en in 2016 de heer Hogendoorn van Dyade en mr. H. (Huub) Olfers, PO-raad en de heren G. (Geert) van

Atteveld en H. (Hugo) Nutters, UWV.
1. Inleiding
In Bijlage C van de aanvraag ontslag vergunning bedrijfseconomisch ontslag aangaande ‘slechte
financiële of slechter wordende financiële situatie vraagt het UWV een aantal financiële stukken die
niet binnen het onderwijs voorkomen.
Om te voorkomen dat aanvragen ontslagvergunningen niet in behandeling worden genomen of dat
er onnodige vertraging ontstaan heeft Dyade Advies in samenspraak met het UWV een vertaling
gemaakt van de gevraagde stukken. In deze notitie treft u aan welke zaken u bij het UWV aan moet
leveren indien u te maken heeft met gedwongen ontslag vanwege een slechte of slechter wordende
financiële situatie en daarmee de procedure aanvraag ontslagvergunning UWV.
Let wel, is de reden voor het gedwongen ontslag leerlingendaling of een andere reden dan de ‘slechte
of slechter wordende financiële situatie’ dan is onderstaande voor u niet relevant.
2. Aan te leveren stukken
In bijlage C van de aanvraag ontslag vergunning wegens bedrijfseconomische redenen moet een
onderbouwing worden gegeven van het aangevraagde ontslag.
Per reden voor bedrijfseconomisch ontslag is een vraag opgenomen. Vraag 2 in het
aanvraagformulier betreft de slechte of slechter wordende financiële situatie. Gevraagd wordt naar
een aantal financiële stukken die in het onderwijs niet voorkomen en die wij met het UWV hebben
vertaald naar het onderwijs.

In onderstaande tabel is per onderdeel uit het aanvraagformulier C aangegeven wat er vanuit het
onderwijsbestuur, veelal in de plaats van het gestelde, mag worden aangeleverd of hoe het moet
worden geïnterpreteerd.
Vraag aanvraagformulier
bedrijfseconomisch ontslag
UWV, bijlage C, vraag 2.2
Begindatum

Toelichting/aanpassing
gevraagde stukken voor
onderwijsorganisaties
In bijna alle gevallen 1 januari

Toelichting

De begin- en einddata zijn
gelijk aan het boekjaar. Voor
onderwijs is dat in principe
gelijk aan het kalenderjaar.

Einddatum

In bijna alle gevallen 31
december

Bedrijfsopbrengst

Totaal van de baten. Het totaal
van de baten omvat de
(Rijks)subsidies, de overige
inkomsten en de renteinkomsten (de baten uit de
financiële exploitatie
Hoeft niet te worden
aangeleverd

Brutomarge

Kostentotaal

Bedrijfsresultaat

Nettoresultaat

Eigen vermogen

Balanstotaal

het totaal van de
exploitatiekosten (personeel +
materieel) en de kosten van de
financiële exploitatie
(bankkosten,
beleggingsverliezen, enz.)
het saldo van de baten en
lasten. Dus het exploitatie
tekort of het exploitatie
overschot (het verlies of de
winst in bedrijfskundige
termen)
is gelijk aan het
bedrijfsresultaat.

Voor onderwijsorganisaties is
dit eigenlijk te algemeen
omdat niet duidelijk is wat
wordt bedoeld (alleen de (vrij
besteedbare) Algemene
Reserve, of de Algemene
Reserve (publiek en privaat
vermogen) inclusief de
bestemmingsreserves, of de
Algemene Reserve, de
bestemmingsreserves en de
voorzieningen)?
het totaalbedrag van de debet
of creditzijde van de balans.
Dus vermogen, voorzieningen
+ de schulden.

De begin- en einddata zijn
gelijk aan het boekjaar. Voor
onderwijs is dat in principe
gelijk aan het kalenderjaar.
Het onderwijs kent geen
bedrijfsopbrengst

komt niet voor binnen
onderwijsorganisaties

Binnen onderwijs kan worden
volstaan met één resultaat: het
bedrijfsresultaat of het netto
resultaat.
Geadviseerd wordt de gehele
reserve zichtbaar te maken
met daarbij de bestemming
van middelen en
onderbouwing van de
benodigde reserve.

