
Bijlage bij het artikel ‘Verlenging registratieduur doelgroepregister banenafspraak en 
mogelijkheid voor uitschrijving’ 
 

Alle doelgroepcriteria en de informatie die nodig is voor de 
beoordeling uitschrijvingsverzoek 
  

• Indicatie banenafspraak UWV 

• De Praktijkroute via gemeenten 

• Wajonger met arbeidsvermogen 

• Wsw-indicatie 

• WIW/ID baan 

• Vso/pro-achtergrond 

• Wsw-wachtlijst (31-12-2014) 

• ‘Quotumgroep’ werken met voorziening 

• Een combinatie van criteria 

 

Criterium en bewijsstuk voor de uitschrijving: 
 

Indicatie banenafspraak UWV (via ABA) 

• UWV heeft nodig voor beoordeling:  

• Beschikking laatste uitkomst loonwaardemeting 

• Bericht dat iemand zonder jobcoach aan de slag is. 

 

De Praktijkroute via gemeente 

• UWV heeft nodig voor de beoordeling: 

• Beschikking laatste uitkomst loonwaardemeting  

• Bericht dat iemand zonder jobcoach aan de slag is. 

 

Wajonger met arbeidsvermogen 

• UWV heeft nodig van gemeente: 

• Niets, kan op basis van eigen gegevens bepalen of iemand nog tot de Wajong 

behoort. 

 

Wsw-indicatie 

• UWV heeft nodig voor de beoordeling:  

• Beschikking einddatum Wsw-indicatie. 

 

Wiw/ID-baan 

• UWV heeft nodig voor de beoordeling:  

• Beschikking met einddatum van de Wiw/ID-baan.  



Vso/pro  

• UWV heeft nodig voor de beoordeling: 

• Niets. Op voorwaarde dat iemand alleen op grond van zijn vso/pro-achtergrond in het 

doelgroepregister is opgenomen. 

• Als iemand met vso/pro achtergrond nog een andere grondslag heeft (indicatie UWV, 

Praktijkroute) dan beoordeelt UWV ook die criteria (zie hiervoor). 

 

Wsw-wachtlijst (is de groep die op 31-12-2014 op de wachtlijst stond, maar geen Wsw-

dienstbetrekking.  

• UWV heeft nodig voor de beoordeling: 

• Niets. Op voorwaarde dat iemand alleen op grond van hiervan is opgenomen. 

• Als iemand op basis van een andere grondslag is opgenomen (bijvoorbeeld 

Praktijkroute) dan beoordeelt UWV dit. 

 

Proces voor de uitschrijving: wie doet wat? 
 Mensen dienen in de meeste gevallen een digitaal verzoek om uitschrijving bij UWV in.  

 UWV/Gegevensdiensten benadert via de regionaal arbeidsdeskundige de contactpersoon 

van de gemeente. 

 UWV geeft aan welke bewijsstukken het nodig heeft voor de beoordeling geeft bij voorkeur 

binnen één week reactie.  

 

 

 

 
 


