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0 Aanvragen 

m Persoonlijke gegevens 

" Doorgeven en wijzigen 

- Mijn documenten

m Mijn berichten 

Zakelijk Over UWV 

Welkom
in uw persoonlijke omgeving van UWV 

Mijn documenten 

Het overzicht van uw brieven en 
specificaties van UWV. 

_, 1 Alle documenten 

Veelgestelde vragen 

► Waar vind ik mijn jaaropgaaf?

► Waar vind ik uitleg over mijn
jaaropgaaf?

► Ik ben ziek uit dienst. Of ik ga ziek
uit dienst. Krijg ik een Ziektewet
uitkering>

► Hoe kan ik mijn arbeidsverleden en
loongegevens inzien?

► Wat is het doelgroepregister?

► Hoe kan ik vanuit uwv.nl uitloggen
op Mijn UWV?

Uitloggen 8

Hoogte en duur WW

uitkering 

Bekijk de voorlopige berekening van 
een uitkering. 
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( Mijn UWV home 

Persoonlijke gegevens 
Controleer uw gegevens voor een uitkering 

[ 

Arbeidsverleden 

Deze gegevens gebruiken wij om de 
duur van uw eventuele uitkering te 
berekenen. 

Controleren } 
( Wij halen uw gegeven.s op. 

Loongegevens 

Deze gegevens gebruiken wij om de 
hoogte van uw eventuele uitkering te 
berekenen. 

Controleren 

Veelgestelde vragen 

► Hoe komt UWV aan mijn
arbeidsverleden- en loongegevens?

► Hoe vaak moet ik mijn
arbeidsverleden- en loongegevens
controleren?

► Waarom is het controleren van
mijn arbeidsverleden- en
loongegevens belangrijk?

► Waar kan ik het overzicht van mijn
arbeidsverleden en loongegevens
(verzekeringsbericht) nog meer
voor gebruiken?

Uitloggen 8

Hoogte en duur WW

uitkering 

Bekijk de voorlopige berekening van 
een uitkering. 
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Uw arbeidsverleden 

Controleer hier de gegevens over uw arbeidsverleden. U ziet hier de gegevens over de 
jaren 1998 tot en met 2019. 
Ontbreekt uw arbeidsverleden over 2019 of is het onjuist? Bekijk uw gegevens dan na 
1 oktober 2020 nog een keer. Vanaf die datum kunnen wij uw arbeidsverleden over 
2019 aanpassen. Ontbreken er nog steeds gegevens of klopt er iets niet over de jaren 
1998 tot en met 2019? Geef dan de juiste gegevens aan ons door met het formulier 
Correctieverzoek. 
Met dit formulier kunt u niet uw WW-dagloon laten (her)berekenen. 

Doorgeven correctieverzoek (pdf, 325 kB) 

Uw arbeidsverleden 

21 jaar tot 1998 en 1998 t/m 2019 0 

Overzicht jaren 

Jaar Kan dit jaar meetellen voor de duur van een uitkering? 

2019 Ja 

2018 Ja 

2017 Ja 

2016 Ja 

2015 Ja 

2014 Ja 

2013 Ja 

controleren 

controleren 

controleren 

controleren 

controleren 

controleren 

controleren 

Uitloggen 8 

( 

Verzekeringsbericht 

Download hieronder uw gewaarmerkte 
verzekeringsbericht in pdf-formaat. 

Geef aan welke gegevens u in het 
verzekeringsbericht wilt hebben: 

°;j Burgerservicenummer 

" Arbeidsverleden 

"1 Arbeidsverleden detailgegevens 

" Loongegevens 

.!. 1 Download printversie (pdf) 

Veelgestelde vragen 

► Hoe kom i k  aan een gewaarmerkt
verzekeringsbericht?

► Wanneer telt een jaar mee voor
mijn arbeidsverleden?

Welke situaties tellen ook mee 
voor mijn arbeidsverleden> 

► Over welke jaren kan ik de
gegevens over mijn

] 
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