
Machtiging doelgroepverklaring
Ten behoeve van premiekorting jongere werknemer

Doelgroepverklaring
Heeft u een WW-uitkering en bent u minimaal 18 jaar en maximaal 
26 jaar?  Dan kan een werkgever als hij u in dienst neemt een 
korting krijgen op de premies die hij aan de Belastingdienst moet 
betalen. 
Uw werkgever heeft dan een doelgroepverklaring van u nodig. In 
deze verklaring staat dat u inderdaad een WW-uitkering had op de 
dag voordat u in dienst kwam.

Waarom dit formulier?
Met dit formulier machtigt u UWV om een doelgroepverklaring 
te geven aan uw werkgever.

Opsturen
Heeft u het formulier ingevuld en ondertekend?
Stuur het dan naar: 

UWV 
Postbus 8625
1005 AP Amsterdam 

Als u het formulier heeft opgestuurd
Nadat wij het formulier hebben ontvangen, beoordelen wij of u een 
doelgroepverklaring kunt krijgen. Zo ja, dan sturen wij deze naar uw 
werkgever. 

Meer informatie voor werknemers
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook bellen met UWV 
Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94. Kijk voor de kosten van 
dit telefoonnummer op uwv.nl/bellen. Als u belt, houd dan uw 
burgerservicenummer bij de hand. Wij kunnen u dan beter van 
dienst zijn.

1 Persoonlijke gegevens van de werknemer

1.1 Voorletters en achternaam Gebruikt u de achternaam van uw partner, vul dan ook uw geboortenaam in.

     

1.2 Postcode en plaats            

1.3 Geboortedatum      

1.4 Burgerservicenummer      
2 Gegevens van de werkgever

2.1 Bedrijfsnaam      

2.2 Adres Vul hier het adres in waar de doelgroepverklaring naar toe gestuurd moet worden.

     

2.3 Postcode en plaats            

2.4 Contactpersoon        Man  Vrouw

3 Dienstverband

3.1 Op welke dag kwam u in dienst 
bij uw werkgever?

     

4 Ondertekening door de werknemer

Ik machtig UWV om eenmalig een Doelgroepverklaring premiekorting jongere werknemer aan mijn 
werkgever te verstrekken.

Datum en handtekening      
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