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Aanvragen Formulier E301/PD U1 via internet 

Voor het aanvragen van een werkloosheidsuitkering in het buitenland 

  

Waarom dit formulier? 

Met dit formulier vraagt u Formulier E301/PD U1 aan bij UWV. 

Op Formulier E301/PD U1 staan de periodes vermeld die u in 

Nederland als verzekerde werknemer heeft gewerkt. U heeft dit 

formulier nodig als u in het buitenland een werkloosheidsuitkering 

aanvraagt. Dit aanvraagformulier kunt u insturen vanaf 4 weken 

voor het einde van uw dienstverband. 

 

Wat u meestuurt met de aanvraag 

Stuur zo veel mogelijk bewijsstukken van uw dienstverbanden met 

de aanvraag mee (zie vraag 2.4). We kunnen uw aanvraag dan 

meestal binnen 2 weken afhandelen. Zonder bewijsstukken zal de 

afhandeling langer duren, met een maximum van 6 weken. 

 

Opsturen  

Nadat u het formulier heeft ingevuld, mailt u het samen met 

eventuele bewijsstukken (zie vraag 2.4) naar 

uwv.verdragen@uwv.nl. 

 

  

Heeft u geen mogelijkheid om te mailen? Dan kunt u het  

formulier uitprinten en samen met eventuele bewijsstukken  

per post sturen naar: 

 

UWV 

Afdeling WW Internationaal 

Postbus 124 

7550 AC  HENGELO 

 

Als u dit formulier heeft opgestuurd 

Nadat u dit formulier heeft verstuurd aan UWV, krijgt u  

Formulier E301/PD U1 na ongeveer 6 tot 8 weken 

thuisgestuurd. 

 

Meer informatie 

U vindt meer informatie op uwv.nl/internationaal. U kunt ook 

bellen met UWV Telefoon Werknemers via 0900 – 92 94.  

Bent u in het buitenland, bel dan naar +31 88 898 20 01.  

De medewerker van UWV zal Nederlands met u spreken. 

Als u belt, houd dan uw burgerservicenummer bij de hand. 

Wij kunnen u dan beter helpen. 

 

    Waarvoor teken ik  

 Intentieverklaring   Ik geef op dit formulier juiste en volledige informatie over mijzelf en mijn situatie.       
1.1 Achternaam 1  Persoonlijke gegevens       

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

         Man  Vrouw       

1.2 Voornaam/voornamen              

1.3 Adres waar Formulier E301/PD U1 

naartoe moet worden gestuurd 

 Adres en huisnummer           

 Postcode en plaats                  

 Land             

1.4 Burgerservicenummer               

1.5 Geboortedatum               

1.6 Geboorteplaats              

1.7 Nationaliteit               

1.8 Telefoonnummer               

1.9 E-mailadres              
  2  Over uw situatie  

2.1 Heeft u eerder Formulier E301/PD U1 

ontvangen? 

  Ja 

 Nee 

 

     

2.2 In welk land vraagt u een 

werkloosheidsuitkering aan? 

            
     

2.3 Hoelang is uw arbeidsverleden in 

Nederland? 

 Gebruik voor het invullen van deze vraag bijlage 1 Opgave arbeidsverleden per land.     

        jaren       

2.4 Stuur zo veel mogelijk bewijsstukken 

mee van alle dienstverbanden die u in 

deze periode had. 

 Geef aan welke bewijsstukken u meestuurt. 

 Kopie van uw arbeidsovereenkomst. 

 Kopie van uw salarisstroken van de laatste 3 maanden. 

 Kopie van uw werkgeversverklaring(en) (gewerkte periode(n) en reden ontslag). 

 Kopie van uw ontslagbrief (indien van toepassing). 

 Kopie uitspraak kantonrechter einde dienstverband (indien van toepassing). 

 Kopie ontslagvergunning UWV en ontslagaanzegging (indien van toepassing) 

 Kopie beëindigings-/vaststellingsovereenkomst (indien van toepassing). Deze moet door 

 beide partijen ondertekend zijn. 
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  3  Laatste werkgever       

3.1 Bedrijfsnaam              

3.2 Vestigingsadres  Adres en huisnummer             

   Postcode en plaats                    

   Land             

3.3 Beroep of soort werkzaamheden              

3.4 Periode dat u daar heeft gewerkt  Van        Tot en met             
  4  Reden beëindiging van het laatste dienstverband       

4.1 Waarom is het dienstverband 

gestopt? 

  Ontslag door werknemer. 

 Ontslag door werkgever. 

 Dienstverband is afgelopen. 

 Dienstverband is beëindigd met wederzijdse toestemming. 

 Ontslag op staande voet. 

 Ontslag om economische redenen. 

 Einde (uitzend)werkzaamheden. 

 

   

  Andere reden             

4.2 Is het dienstverband via de 

kantonrechter beëindigd? 

  Nee 

 JaKopie uitspraak meesturen. 

 

     

4.3 Is het dienstverband via een 

ontslagvergunning UWV beëindigd? 

  Nee 

 JaKopie ontslagvergunning en ontslagaanzegging meesturen. 

 

     

4.4 Is het dienstverband via een 

beëindigings- of 

vaststellingsovereenkomst beëindigd? 

  Nee 

 Ja Kopie beëindigings-/ of vaststellingsovereenkomst meesturen. Deze moet door beide 

 partijen ondertekend zijn. 

 

     
  5  Overige werkgevers       

5.1 Heeft u meer dan 1 werkgever  

gehad in het arbeidsverleden  

volgens bijlage 1 Opgave 

arbeidsverleden per land?  

  NeeGa verder met vraag 6.1. 

 Ja Heeft u in die periode meer dan 2 dienstverbanden gehad? Vul dan de 3e en overige 

 werkgevers in op bijlage 2 Overige werkgevers. Is daar te weinig ruimte, dan kunt u 

 een apart vel papier bijvoegen. 

 

     

    Bedrijfsnaam             

    Adres              

    Postcode en plaats                    

    Land             

    Periode dat u daar heeft gewerkt       

    Van        Tot en met             
  6  Eventuele aanvullende informatie       

6.1 Wilt u aanvullende informatie geven? 

Dan kunt u dit hiernaast doen. 

        

     
  7  Ondertekening       

 

Datum en handtekening 
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Bijlage 2 Opgave arbeidsverleden per land 

Bij rubriek 2 en 5 

     

  Land waarin u WW aanvraagt  Het arbeidsverleden dat wij nodig hebben  

  België  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 3 jaren in Nederland  

  Bulgarije  vermeld dan uw totale arbeidsverleden in Nederland  

  Cyprus  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 3 jaren in Nederland  

  Denemarken  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 3 jaren in Nederland  

  Duitsland  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 5 jaren in Nederland  

  Estland  vermeld uw totale arbeidsverleden in Nederland  

  Finland  vermeld uw totale arbeidsverleden in Nederland  

  Frankrijk  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 3 jaren in Nederland  

  Griekenland  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 3 jaren in Nederland  

  Hongarije  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 4 jaren in Nederland  

  Ierland  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 3 jaren in Nederland  

  IJsland  vermeld uw arbeidsverleden van het laatste 2 jaren in Nederland  

  Italië  vermeld uw arbeidsverleden van het laatste 2 jaren in Nederland  

  Kroatië  vermeld uw totale arbeidsverleden in Nederland  

  Letland  vermeld uw totale arbeidsverleden in Nederland  

  Liechtenstein  vermeld uw arbeidsverleden van het laatste 2 jaren in Nederland  

  Luxemburg  vermeld uw arbeidsverleden van het laatste jaar in Nederland  

  Malta  vermeld uw totale arbeidsverleden in Nederland  

  Noorwegen  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 3 jaren in Nederland  

  Oostenrijk  vermeld uw totale arbeidsverleden in Nederland  

  Polen  vermeld uw totale arbeidsverleden in Nederland  

  Portugal  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 3 jaren in Nederland  

  Roemenië  vermeld uw totale arbeidsverleden in Nederland  

  Slovenië  vermeld uw totale arbeidsverleden in Nederland  

  Slowakije  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 4 jaren in Nederland  

  Spanje  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 6 jaren in Nederland  

  Tsjechië  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 3 jaren in Nederland  

  Verenigd Koninkrijk  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 3 jaren in Nederland  

  Zweden  vermeld uw arbeidsverleden van de laatste 8 jaren in Nederland  

  Zwitserland  vermeld uw arbeidsverleden van het laatste 2 jaren in Nederland        
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Bijlage 2 Overige werkgevers 

Vervolg op rubriek 5 

     

3 Bedrijfsnaam              

 Vestigingsadres  Adres en huisnummer             

   Postcode en plaats                    

   Land             

 Periode dat u daar heeft gewerkt  Van        Tot en met             

     

4 Bedrijfsnaam              

 Vestigingsadres  Adres en huisnummer             

   Postcode en plaats                    

   Land             

 Periode dat u daar heeft gewerkt  Van        Tot en met             

     

5 Bedrijfsnaam              

 Vestigingsadres  Adres en huisnummer             

   Postcode en plaats                    

   Land             

 Periode dat u daar heeft gewerkt  Van        Tot en met             

     

6 Bedrijfsnaam              

 Vestigingsadres  Adres en huisnummer             

   Postcode en plaats                    

   Land             

 Periode dat u daar heeft gewerkt  Van        Tot en met             

     

7 Bedrijfsnaam              

 Vestigingsadres  Adres en huisnummer             

   Postcode en plaats                    

   Land             

 Periode dat u daar heeft gewerkt  Van        Tot en met             

     

8 Bedrijfsnaam              

 Vestigingsadres  Adres en huisnummer             

   Postcode en plaats                    

   Land             

 Periode dat u daar heeft gewerkt  Van        Tot en met             
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9 Bedrijfsnaam              

 Vestigingsadres  Adres en huisnummer             

   Postcode en plaats                    

   Land             

 Periode dat u daar heeft gewerkt  Van        Tot en met             

     

10 Bedrijfsnaam              

 Vestigingsadres  Adres en huisnummer             

   Postcode en plaats                    

   Land             

 Periode dat u daar heeft gewerkt  Van        Tot en met             

     

11 Bedrijfsnaam              

 Vestigingsadres  Adres en huisnummer             

   Postcode en plaats                    

   Land             

 Periode dat u daar heeft gewerkt  Van        Tot en met             

     

12 Bedrijfsnaam              

 Vestigingsadres  Adres en huisnummer             

   Postcode en plaats                    

   Land             

 Periode dat u daar heeft gewerkt  Van        Tot en met             

 


