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Eigen kenmerk:

Declaratienummer: 

Declaratiedatum: 

Declaratie aan kassier inzake crisisbestrijding COVID-19.

€

€

€

€

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

KvK:

BTW nummer:

IBAN: 

RMT:

Grootboekrekening:

Kostenplaats: 991800 Bureau Kassiersfunctie

Contactpersoon UWV: Adviseur Bedrijfsbureau Kassier

E-mail: kassierrmt@uwv.nl

Omschrijving
Bedrag
inclusief eventuele BTW

+ 

DECLARATIE Interventiebudgetten
Let op!!: Onderstaand overzicht wordt automatisch gegenereerd bij het invullen van pagina 2
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Invulformulier declaraties en pijplijnposten

Eigen Kenmerk

Declaratiedatum

Declaratiemaand

Naam RMT

Naam Inkopende partij

Naam mandaathouder

Handtekening mandaathouder 1

Adres

Postcode

Woonplaats

KvK

BTW-nummer

IBAN-nummer

Interventiebudget 

1.  Kosten aanvullende 

crisisdienstverlening 2

2.  Kosten scholing via 

praktijkleren in het mbo 3

3.  Kosten dienstverlening 

werkfitbehoud 4

€

€

€

€

€

€

Declaraties

Bedrag inclusief eventuele BTW

Pijplijnposten

Bedrag inclusief eventuele BTW

Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19
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Aantallen type doelgroep 5,6

Type budget Type interventie
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1.  Aanvullende 
Crisisdienst- 
verlening 2

Versterken 
arbeidsmarktpositie

Arbeidsmarktoriëntatie  
en loopbaanbegeleiding

Sollicitatievaardigheden

Scholing: naar een beroep 
of functie

Scholing: functiegerichte 
vaardigheidstraining

Begeleiding bij scholing

Matching

Maatwerkbudget

2.  Scholing via
praktijkleren in
het MBO 3

Diploma

Certificaat

Praktijkverklaring

3.  Dienstverlening 
Werkfitbehoud 4

Versterken 
arbeidsmarktpositie

Arbeidsmarktoriëntatie 
en loopbaanbegeleiding

Sollicitatievaardigheden

Scholing: naar een beroep 
of functie

Scholing: functiegerichte 
vaardigheidstraining

Begeleiding bij scholing

Matching

Maatwerkbudget

Jobcoaching

Werkfitplekken

Type interventie en type doelgroep
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1 De mandaathouder van de inkopende partij verklaart hiermee dat het ingevulde declaratieformulier, opgave pijplijnposten 

(p2) en ‘aantallen type interventie en doelgroep’ (p3) hiermee voldoet aan:

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart 2021, nr. 2021-0000050409, houdende regels 

om de samenwerking in regionaal mobiliteitsteams te faciliteren om aan personen die dreigen hun baan kwijt te raken of zijn 

kwijtgeraakt vanwege COVID-19 dienstverlening werkfitbehoud, aanvullende crisisdienstverlening en scholing via praktijkleren 

in het mbo aan te kunnen bieden (Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19).

Gepubliceerd: 25-3-2021 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-15327.html

Verklaring

2 Art. 19 Vergoeding kosten aanvullend  

crisisdienstverlening

Lid 3 De partijen overleggen eenmaal per maand een uitga-

venoverzicht van de gemaakte kosten over de voorafgaande 

maand aan de kassier, waarin in ieder geval wordt vermeld:

a.  het type aanvullende crisisdienstverlening en ten aanzien 

van welke personen als bedoeld in artikel 2, onderdelen a 

tot en met c;

b.  dat is voldaan aan de vereisten, bedoeld in het eerste lid;* en

c.  een verklaring van een partij dat de kosten overeenkomstig 

deze regeling zijn besteed. 

Lid 4 De partijen overleggen eenmaal per maand een overzicht 

van de hoogte van de te verwachten kosten aan de kassier.

3 Art. 20 Vergoeding kosten scholing via  

praktijkleren in het MBO

Lid 3 De partijen overleggen eenmaal per maand een uitga-

venoverzicht van de gemaakte kosten over de voorafgaande 

maand aan de kassier, waarin in ieder geval wordt vermeld:

a.  het type scholing gericht op diploma, certificaat of  

instellingsverklaring; 

b.  dat is voldaan aan de vereisten, bedoeld in het eerste lid; en

c.  een verklaring van een partij dat de kosten  

overeenkomstig deze regeling zijn besteed. 

Lid 4 De partijen overleggen eenmaal per maand een overzicht 

van de hoogte van de te verwachten kosten aan de kassier.

* Art. 19 Lid 1 

a.  voor personen als bedoeld in artikel 8 het budget, bedoeld 

in artikel 25, derde lid, onderdeel c, toereikend is of voor 

personen als bedoeld in artikel 3 het budget, bedoeld in 

artikel 25, derde lid, onderdeel e, toereikend is;

b.  een verklaring van de partij is overlegd dat de aanvullende 

crisisdienstverlening is betaald; 

c.  een verklaring van de partij is overlegd dat marktconforme 

tarieven zijn gehanteerd; en

d.  een verklaring van de partij, bedoeld in artikel 6, eerste 

lid, onderdeel a, is overlegd dat die partij gemachtigd is 

om te handelen overeenkomstig deze regeling.

4 Art. 21 Dienstverlening Werkfitbehoud

Lid 2 De partijen overleggen eenmaal per maand een uitga-

venoverzicht van de gemaakte kosten over de voorafgaande 

maand aan de kassier, waarin in ieder geval wordt vermeld:

a. het type dienstverlening werkfitbehoud;

b.  dat is voldaan aan de vereisten, bedoeld in het eerste lid; en

c.  een verklaring van een partij dat de kosten  

overeenkomstig deze regeling zijn besteed.

Lid 3 De partijen overleggen eenmaal per maand een overzicht 

van de hoogte van de te verwachten kosten aan de kassier.

* Art. 20 Lid 1 

a.  voor personen als bedoeld in artikel 2 het budget, bedoeld in 

artikel 25, derde lid, onderdeel d, toereikend is;

b.  er sprake is van een praktijkovereenkomst, een onderwijs-

overeenkomst en een plaatsingsovereenkomst, met een  

gelijke startdatum van de overeenkomsten; 

c.  de plaatsingsovereenkomst niet langer duurt dan 40 weken 

vanaf de startdatum;

d.  een verklaring van de partij is overlegd dat marktconforme  

tarieven zijn gehanteerd; en een verklaring van de partij, bedoeld 

in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, is overlegd dat die partij 

gemachtigd is om te handelen overeenkomstig deze regeling.

* Art. 21 Lid 1

a.  voor personen als bedoeld in artikel 3 het budget,  

bedoeld in artikel 25, derde lid, onderdeel e, toereikend is;

b.  een verklaring van de partij is overlegd dat markt-

conforme tarieven worden gehanteerd; en

c.  een verklaring van de partij, bedoeld in artikel 6, eerste 

lid, onderdeel a, is overlegd dat die partij gemachtigd is 

om te handelen overeenkomstig deze regeling.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-15327.html


• Voor de declaraties en opgave pijplijnposten wordt als afbreekmoment de laatste dag van de maand gehanteerd.

• Voor de opgave pijplijnposten wordt uitgegaan van het totaal van verwachte kosten. Dit kan betekenen dat een

pijplijnpost meerdere maanden in de totale opgave van de pijplijnposten kan staat, net zo lang tot deze is betaald

en wordt gedeclareerd.

•  Het inlevermoment van het declaratieformulier en opgave pijplijnposten is uiterlijk op de 10e werkdag 16.00 na de

afsluiting van de maand.

• Alleen digitaal ingevulde formulieren in pdf format tijdig ingestuurd naar pdf.crediteuren@uwv.nl

(cc: KassierRMT@uwv.nl) worden in behandeling genomen.

•  Indien er problemen zijn met invullen \ beschikbaarheid van het formulier neem contact op met de adviseur

bedrijfsbureau of stuur een mail naar: KassierRMT@uwv.nl.

@UWV versie: 20210930 1.1 

Handleiding

5 Art.2 Doelgroep aanvullende crisisdienstverlening en 

scholing via praktijkleren in het mbo

Aanvullende crisisdienstverlening en scholing via praktijkleren 

in het mbo kunnen in 2021 en 2022 worden aangeboden aan:

a.  werknemers die werkloos dreigen te raken maar niet in

aanmerking komen voor dienstverlening op grond van

artikel 30a, eerste lid, onderdeel b, van de Wet SUWI;

b.  personen die in de periode vanaf 12 maart 2020 in

aanmerking komen voor ondersteuning bij

arbeidsinschakeling op grond van artikel 30a van de Wet

SUWI en artikel 73 van de Werkloosheidswet;

c.  personen die in de periode vanaf 12 maart 2020 in

aanmerking komen voor ondersteuning bij

arbeidsinschakeling op grond van artikel 7, eerste lid,

onderdeel a, van de Participatiewet.

6 Art. 3 Doelgroep tijdelijke impuls banenafspraak 

Aan personen als bedoeld in artikel 38b, eerste en tweede 

lid, en artikel 38f, vijfde lid, van de Wet financiering sociale 

verzekeringen, die in de periode vanaf 12 maart 2020 

werkloos zijn geworden of dreigen te worden, kunnen 

dienstverlening werkfitbehoud, aanvullende 

crisisdienstverlening en scholing via praktijkleren in het mbo 

in 2021 en 2022 worden aangeboden.
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