Vraag 21.2
21.2

Verplicht mee te sturen bijlagen (afhankelijk van de gemaakte keuzes)
Payroll









Overeenkomst met de opdrachtgever
Opzegging van de opdrachtovereenkomst
Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Eventueel andere documenten die onderbouwen dat de werkgever payrollwerkgever is en de werknemer payrollwerknemer
Stukken die aantonen dat werkgever zich ingespannen heeft om de opdrachtgever te bewegen tot betaling
Stukken waaruit blijkt dat werkgever verschillende opdrachtgevers benaderd heeft voor vacatures
Stukken waaruit blijkt dat werkgever werknemer op de vacatures gewezen heeft en met de betreffende opdrachtgever in contract gebracht heeft

Collectief ontslag

Raadpleging vakbonden

Schriftelijke verklaring van de vakbond(en)
Financiële stukken werkgever

Prognose van de resultatenrekening van de onderneming voor de komende 26 weken bij ongewijzigd beleid

Prognose van de resultatenrekening van de onderneming voor de komende 26 weken bij gewijzigd beleid

Resultatenrekening van het lopende boekjaar tot en met datum indiening ontslagaanvraag

De 2 voorafgaande volledige jaarrekeningen

Liquiditeitsbegroting voor de komende 26 weken bij gewijzigd beleid

Liquiditeitsbegroting voor de komende 26 weken bij ongewijzigd beleid

Volledige jaarrekening van het laatste boekjaar van de onderneming
Financiële stukken Groep

Organogram van de groep

Prognose van de resultatenrekening van de groep voor de komende 26 weken bij ongewijzigd beleid

Prognose van de resultatenrekening van de groep voor de komende 26 weken bij gewijzigd beleid

Volledig geconsolideerde resultatenrekening van het lopende boekjaar tot en met datum indiening ontslagaanvraag

De 2 voorafgaande geconsolideerde jaarrekeningen
Onderbouwing bedrijfseconomische reden
Een vergelijkend overzicht van uitstaande offertes en/of orderportefeuilles over de afgelopen jaren
Een prognose van de orderportefeuille en/of verwachte nieuwe opdrachtgevers en/of opdrachten voor ten minste de komende 26 weken.
Document(en) werkvermindering
Organogram voor en na organisatorische of technologische verandering
Functieomschrijving van de nieuw ontstane functie(s)
Document(en) (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging
Document(en) bedrijfsverhuizing
Document(en) beëindiging loonkostensubsidie
Document(en) andere bedrijfseconomische reden
Document(en) overgang onderneming
Document(en) organisatorische of technologische redene (met organogram voor en na de verandering)
Document(en) deeltijdontslag
Inkoopcontract of subsidiebesluit van de gemeente
Documenten gemeenteraad
















Uitbesteding
Inschrijving Kamer van Koophandel van de zelfstandige
Door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst met de zelfstandige of andere overeenkomst van opdracht
Document(en) uitbesteding aan zelfstandige(n)
Document(en) uitbesteding aan bedrijf
Andere document(en) uitbesteding







Medezeggenschap

Adviesaanvraag

Advies

Documenten adviesaanvraag
Herplaatsing

Tijdelijke functies

Overzicht vacatures

Overzicht herplaatsingsmogelijkheden

Stukken als bijlage bij formulier B waaruit blijkt welke herplaatsingsafspraken per werknemer gemaakt zijn.

Stukken als bijlage bij formulier B waaruit blijkt welke vacatures en/of werkzaamheden aangeboden zijn per werknemer en wat hun reactie was.

Herplaatsingstermijn uitzendwerknemer(s)

Herplaatsingsinspanning uitzendwerkgever
Personeelsoverzicht(en)

Personeelsoverzicht(en)

Stukken Peildatum
Afspiegeling

Document(en) onderbouwing bedrijfsvestiging

Beschrijvingen uitwisselbare functies

Document(en) uitwisseling personeel tussen bedrijfsvestigingen

Afspiegelingsberekening

Toelichting afspiegelingsberekening op werknemerniveau

Afwijking afspiegelingsberekening
Uitzendwerkgever

Statuten van de uitzendonderneming en/of uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel waaruit uw doelstelling blijkt

Inleenovereenkomst met de inlener

Indeling premieklasse 52 of accountantsverklaring of een deel van het jaarverslag waaruit blijkt dat ten minste 50% van de premieplichtige loonsom op
jaarbasis wordt gerealiseerd in het kader van uitzendovereenkomsten als bedoeld in artikel 7:690 BW

Onderbouwing geen nieuwe inleenopdracht
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