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Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) 2017 
 
Artikel 1 Definities 
 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. werkgever: het College van Bestuur (openbare universiteiten) en het Bestuur van de 

Stichting (bijzondere universiteiten). De Radboud Universiteit Nijmegen en het UMC St. 
Radboud maken deel uit van de rechtspersoon Stichting Katholieke Universiteit. Voor de 
toepassing van deze regeling op instellingsniveau is de RUN de werkgever; 

b. partijen: de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de organisaties van 
werknemers die als partij optreden bij de Cao Nederlandse Universiteiten; 

c. betrokkene: degene die een dienstverband heeft of heeft gehad bij een universiteit 
(genoemd in de Cao NU) of bij een instelling (genoemd in het Volgersbesluit), en de AOW-
gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, met uitzondering van: 
1. een lid van het College van Bestuur van een universiteit; 

2. een lid van het Algemeen Bestuur van een universiteit; 
3. een werknemer ten aanzien van wie het College van Bestuur van een universiteit in   

overeenstemming met de Raad van Bestuur van het bij die universiteit behorende   
universitair medisch centrum heeft bepaald, dat voor hem het rechtspositieregime 
geldt dat geldt voor het personeel van dat universitair medisch centrum; 

d. dienstverband: een dienstbetrekking in de zin van de WW; 
e. AOW-gerechtigde leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a 

Algemene Ouderdomswet 
f. diensttijd: de tijd doorgebracht: 

1. in een dienstverband binnen de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 
educatie en beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, onderzoekinstellingen, 
wetenschappelijk onderwijs en universitair medische centra, of  

2. in een dienstverband bij een door partijen in het Volgersbesluit aangewezen andere 
werkgever, of  

3. in een dienstverband bij een rechtsvoorganger van een organisatie als bedoeld 
onder 1 of 2,  

in alle gevallen met uitzondering van de tijd voorafgaand aan een aaneengesloten periode 
van meer dan 14 maanden waarin de betrokkene niet een dienstverband had die voor de 
diensttijd meetelt. Voor de periode van 14 maanden, bedoeld in de vorige volzin, blijft een 
periode waarin de betrokkene onmiddellijk voorafgaand aan zijn werkloosheid recht had op 
een uitkering op grond van een wet als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel a of b, 
WW, of een uitkering die daarmee naar aard en strekking overeenkomt, buiten 

beschouwing; 
g. WW-dagloon: het dagloon zoals dat geldt voor de WW-uitkering; 
h. laatstverdiend dagloon: het dagloon dat geldt voor de WW (dus alle salariscomponenten, 

inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering), waarbij de maximumdagloongrens zoals 
deze voor de WW geldt niet van toepassing is;  

i. aansluitend dagloon en maandloon: het laatstverdiend dagloon en maandloon, maar 
maximaal het salaris plus vakantie-uitkering behorend bij salarisschaal 12, trede 10;  

j. loonsuppletie-dagloon: het dagloon dat wordt vastgesteld op basis van de bezoldiging in de 
zin van artikel 1.1 sub x van de Cao NU, plus vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering, 
van het eerder beëindigde dienstverband bij de werkgever als bedoeld onder a van deze 
regeling.; 

k. inkomen, inkomen in een kalendermaand en inkomen in verband met arbeid: hetgeen 
daaronder wordt verstaan in artikel 47 WW; 

l. eerste werkloosheidsdag: de eerste werkloosheidsdag, bedoeld in artikel 16, achtste en 

negende lid, WW; 
m. pensioenreglement: het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP; 
n. pensioen: een pensioen in de zin van het Pensioenreglement; 
o. minimumloon: het minimumloon, bedoeld in artikel 14, tweede lid, WW; 
p. de WW: de Werkloosheidswet; 
q. de ZW: de Ziektewet; 

r.  de WAZO: de Wet Arbeid en Zorg; 

s. WW-uitkering: de uitkering, bedoeld in hoofdstuk II van de WW. 
t. uitvoerder: de door de werkgever aangewezen uitvoerder van de BWNU 
 
Artikel 2a Gereserveerd 
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Artikel 2  Indexering 
1. Het laatstverdiende dagloon en het aansluitende dag- en maandloon worden periodiek 

herzien. Op deze herziening zijn de bepalingen in de WW  genoemd in artikel 18 lid 1 van 
overeenkomstige toepassing.  

2. Partijen kunnen bepalen dat een andere indexering wordt toegepast. 
3. Partijen maken bekend met ingang van welke dag en met welk percentage een herziening 

als bedoeld in het eerste of tweede lid plaatsvindt. 
 
 
Artikel 3  Het recht op aanvullende uitkering 
1. De betrokkene met een WW-uitkering heeft recht op een aanvulling op deze WW-uitkering 

als zijn laatstverdiende dagloon boven de maximumdagloongrens voor de WW ligt. 
2. De bepalingen in de WW  genoemd in artikel 18 lid 1 zijn van overeenkomstige toepassing 

op de aanvullende uitkering. 
 

 
Artikel 4  Duur en hoogte aanvullende uitkering 

1. De duur van de aanvulling op de WW-uitkering is gelijk aan de duur van de WW-uitkering.  
2. De WW-uitkering wordt aangevuld tot 75% (eerste 2 maanden) en daarna 70% van het 

laatstverdiende dagloon. 
3. Eventuele inkomsten worden gekort volgens de systematiek van artikel 47 WW, waarbij 

inkomsten die reeds op de WW-uitkering in mindering zijn gebracht niet nogmaals worden 
gekort. 

4.  Bij de berekening van de aanvulling wordt de WW-uitkering geacht onverminderd te zijn 

ontvangen, ook als deze geheel of gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet (geheel) is 
betaald. 

5. Bij ziekte of zwangerschap is het bepaalde in artikel 7 van toepassing. 
 
 

Artikel 5 Het recht op aansluitende uitkering 
1.  De betrokkene die op de eerste werkloosheidsdag ten minste 45 jaar is en een diensttijd 

heeft van minimaal 7 jaar, heeft na afloop van zijn WW-uitkering recht op een 
aansluitende uitkering. 

2. Bij ziekte tijdens de periode dat betrokkene een aansluitende uitkering ontvangt zonder 
dat er recht bestaat op een ZW- of een WIA-uitkering, loopt de aansluitende uitkering door 
tot de duur van de aansluitende uitkering is verstreken. 

3. De bepalingen in de WW genoemd in artikel 18 lid 1 zijn van overeenkomstige toepassing 

op de aansluitende uitkering. 
 
 
Artikel 6 Duur en hoogte aansluitende uitkering 
1.  De duur van de aansluitende uitkering is 2 jaar, als de betrokkene op de eerste 

werkloosheidsdag een diensttijd heeft van ten minste 7 jaar en ten minste 45, maar jonger 
dan 50 jaar is. 

2.  De duur van de aansluitende uitkering is 3 jaar, als de betrokkene op de eerste 
werkloosheidsdag een diensttijd heeft van ten minste 7 jaar en ten minste 50 jaar is. 

3.  Voor de betrokkene die op de eerste werkloosheidsdag een diensttijd heeft van ten minste 
12 jaar en binnen 10 jaar na deze eerste werkloosheidsdag de AOW-gerechtigde leeftijd 
bereikt, loopt de aansluitende uitkering door tot de dag waarop de AOW-gerechtigde 
leeftijd wordt bereikt. 

 Indien het op de eerste werkloosheidsdag nog niet mogelijk is om de AOW-gerechtigde 

leeftijd van betrokkene te berekenen, dan wordt uitgegaan van de hoogste leeftijd, 
genoemd in artikel 7a, lid 1 van de AOW.   

4.  De aansluitende uitkering bedraagt 70% van het aansluitend maandloon verminderd met 
eventueel inkomen in een kalendermaand of inkomen in verband met arbeid en met een 
eventuele WW-uitkering. 

5. Bij ziekte of zwangerschap is het bepaalde in artikel 7 van toepassing. 

 

Artikel 7 Het recht op aanvulling tijdens ziekte en zwangerschap/bevalling 
1. Als een betrokkene, bedoeld in artikel 3, tijdens een WW-uitkering ziek of zwanger wordt 

of wegens ziekte of zwangerschap niet voor een WW-uitkering in aanmerking komt en 
recht krijgt op een ZW-uitkering of een WAZO-uitkering, heeft de betrokkene recht op een 
aanvulling daarop. 
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2. De hoogte van de aanvulling wordt vastgesteld door de ZW- of WAZO-uitkering in 
mindering te brengen op de aanvullende of aansluitende uitkering. 

3.  De duur van de aanvulling is gelijk aan de duur van de ZW- of WAZO-uitkering. 
4.  Bij de berekening van de aanvulling wordt de ZW- of WAZO-uitkering geacht onverminderd 

te zijn ontvangen, ook als deze geheel of gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet (geheel) is 
betaald. 

5. De bepalingen in de ZW en de WAZO  genoemd in artikel 18, leden 3 en 4, zijn van 
overeenkomstige toepassing op de aanvulling tijdens ziekte en zwangerschap. 

 
 
Artikel 8 Verplichtingen, sancties en maatregelen 

1.  De verplichtingen van de werkloze, zieke of zwangere tijdens een WW-, ZW- of WAZO-
uitkering, en de sancties en maatregelen als betrokkene  zich hier niet aan houdt, gelden 
ook voor de aanvullende en de aansluitende uitkering en voor de aanvulling tijdens ziekte 
en zwangerschap (zie artikel 18). 

2.  Als de betrokkene zich niet aan deze verplichtingen houdt kan dan tot gevolg hebben dat 
de BWNU-uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk, wordt beëindigd. 

3. De ex-werkgever neemt een betrokkene, die na ontslag wegens reorganisatie een WW-
uitkering of een aanvullende of aansluitende uitkering ontvangt, in dienst in een conform 
artikel 9.12a Cao NU passende functie, wanneer deze beschikbaar komt.  

4. Tijdens de aanvullende of aansluitende uitkering is betrokkene verplicht passende arbeid 
zoals genoemd in artikel 24 lid 3 WW bij zijn ex-werkgever of elders te aanvaarden. 

 
 

Artikel 9 Betaling 
1. De bepalingen in de WW met betrekking tot de betaling en terugvordering van de 

uitkering, genoemd in artikel 18 lid 1, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
aanvullende en aansluitende uitkering en op de garantie-uitkering. 

2.  De bepalingen in de ZW en de WAZO met betrekking tot de betaling en terugvordering van 

de uitkering, genoemd in artikel 18 leden 3 en 4, zijn van overeenkomstige toepassing op 
de aanvulling tijdens ziekte en zwangerschap. 

 
 
Artikel 10 Uitkering aan grensarbeider en niet-grensarbeider zonder recht op 

Nederlandse WW-uitkering 
 1. Dit artikel is van toepassing op de betrokkene, die: 

- inwoner is van een EU/EER-land of Zwitserland én 

- buiten Nederland woont én 
- in zijn woonland recht heeft op een werkloosheidsuitkering én 
- recht zou hebben gehad op een Nederlandse WW-uitkering en eventueel een aanvullende 
uitkering op grond van artikel 3, een aanvulling op grond van artikel 7 of een aansluitende 
uitkering op grond van artikel 5, als hij in Nederland had gewoond.  

2. Als de buitenlandse werkloosheidsuitkering lager of korter is dan de Nederlandse WW-
uitkering en de aanvullende of aansluitende uitkering, heeft hij recht op een uitkering. De 

hoogte en duur van deze uitkering is gelijk aan de Nederlandse WW- en aanvullende of 
aansluitende uitkering. 

3. Alle (buitenlandse) inkomsten en uitkeringen (in ieder geval bij werkloosheid, ziekte, 
zwangerschap, bevalling en arbeidsongeschiktheid) worden op de totale uitkering in 
mindering gebracht. Het restant wordt als aanvulling uitbetaald. Inkomsten uit een 
(buitenlands) dienstverband die voor aanvang van de uitkering al aanwezig waren en bij de 
vaststelling van het recht buiten beschouwing zijn gelaten, blijven ook tijdens de uitkering 

buiten beschouwing. 
4. Tijdens de uitkering op grond van dit artikel worden de verplichtingen, sancties en 

maatregelen die aan betrokkene door het bevoegde werkloosheidsorgaan van zijn 
woonland zijn opgelegd, gelijkgesteld met de verplichtingen, sancties en maatregelen zoals 
genoemd in artikel 8. 

 

 

Artikel 11       Overlijdensuitkering 
1. Als de betrokkene, die recht heeft op een aanvullende of aansluitende uitkering  op 

loonsuppletie of op een uitkering op grond van artikel 10, overlijdt, ontvangen zijn 
nabestaanden (zie artikel 7.6 lid 3 Cao NU) een overlijdensuitkering. 
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2. Deze overlijdensuitkering is gelijk aan drie maal het totale uitkeringsbedrag (WW- of ZW- 
en/of aanvullende of aansluitende uitkering of loonsuppletie) in de maand voor het 
overlijden.  

3. Als er ook recht bestaat op een overlijdensuitkering op grond van een wettelijke bepaling, 

wordt die in mindering gebracht op de overlijdensuitkering op grond van de BWNU. 
4. De overlijdensuitkering wordt binnen één maand na de vaststelling van het recht op 

overlijdensuitkering betaald. 
5. Vorderingen op de betrokkene ter zake van onverschuldigd betaalde uitkering op grond 

van deze regeling kunnen met de overlijdensuitkering worden verrekend. 
6. De bepalingen in de ZW met betrekking tot terugvordering, genoemd in artikel 18 lid 2, 

zijn van overeenkomstige toepassing op de overlijdensuitkering voor zover deze 

onverschuldigd is betaald. 
7. Indien de betrokkene geen nabestaanden als bedoeld in artikel 35 ZW nalaat, kan de 

werkgever een bedrag, ten hoogste gelijk aan de uitkering op grond van het tweede lid, 
uitkeren aan degene die aantoont dat hij kosten heeft gemaakt wegens de laatste ziekte of 

de lijkbezorging van de betrokkene, en dat hij die kosten niet kan verhalen op de 
nalatenschap. Hierop zijn de leden 4 t/m 6 van overeenkomstige toepassing. 

 
 
Artikel 12 Loonsuppletie 
1. De betrokkene die recht heeft op een WW-uitkering en/of een aanvullende of aansluitende 

uitkering en die een nieuw dienstverband bij een andere werkgever met een lager salaris 
aanvaardt, heeft recht op een aanvulling tot 100% van het loonsuppletie-dagloon uit het 
dienstverband bij de werkgever waaruit hij werkloos is geworden.  

2. Deze aanvulling geldt ook voor de betrokkene die geen recht op een WW-uitkering en/of 
aanvullende of aansluitende uitkering heeft gekregen, omdat hij aansluitend aan het oude 
dienstverband een nieuw dienstverband heeft aanvaard. 
Onder ‘nieuw dienstverband’ als bedoeld in lid 1: 

- wordt niet verstaan: een fictief dienstverband als bedoeld in artikel 4 of 5 WW; 

- en wordt wel verstaan: een dienstverband waarop buitenlands recht van toepassing is. 
3. Geen recht op loonsuppletie bestaat als de WW- en/of aanvullende of aansluitende uitkering 

van de betrokkene blijvend geheel is geweigerd, of, in het geval van het tweede lid, blijvend 
geheel zou zijn geweigerd. 

4. De hoogte van de loonsuppletie bedraagt per kalendermaand 21,75 maal het loonsuppletie-
dagloon verminderd met het inkomen uit het nieuwe dienstverband, de eventuele WW-
uitkering en de eventuele aanvullende en/of aansluitende uitkering. 

5. De loonsuppletie duurt uiterlijk tot de einddatum van de aanvullende en/of aansluitende 
uitkering en/of de WW-uitkering, zoals die was vastgesteld per de eerste 
werkloosheidsdag.De loonsuppletie wordt verlengd tot de AOW-gerechtigde leeftijd als 
betrokkene op de eerste werkloosheidsdag ten minste 55 jaar is en een diensttijd heeft van 
ten minste 12 jaar. 

6. Het recht op loonsuppletie eindigt zodra de betrokkene geen recht meer heeft op 
loonbetaling uit zijn nieuwe dienstverband. 

7. Het recht op loonsuppletie herleeft zodra de betrokkene opnieuw aan de voorwaarden voor 

toekenning van loonsuppletie voldoet. Bij samenloop van meerdere rechten op loonsuppletie 
op grond van deze regeling wordt alleen de hoogste loonsuppletie uitbetaald.  

8. De loonsuppletie wordt verhoogd met het werkgeversaandeel van de pensioenpremie voor 
het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. 

9. De betrokkene die een loonsuppletie ontvangt is verplicht een aanbod voor passende arbeid 

zoals genoemd in artikel 24 lid 3 WW tegen een hoger loon te aanvaarden indien deze wordt 
aangeboden, als zijn nieuwe dienstverband geen passende arbeid is en deze verplichting 
door de werkgever schriftelijk is opgelegd. 

10. De bepalingen in de WW genoemd in artikel 18 lid 2 zijn van overeenkomstige toepassing op 
de loonsuppletie. 
 

   

 
Artikel 13  Garantie-uitkering bij werkloosheid uit nieuw dienstverband 

1.  Als de betrokkene binnen 4 jaar na het eindigen van zijn aanvullende of aansluitende 
uitkering als gevolg van nieuwe inkomsten uit arbeid opnieuw werkloos wordt en recht 
heeft op een nieuwe WW-uitkering, herleeft per ingangsdatum van deze nieuwe WW-
uitkering het recht op het resterende deel van de oorspronkelijke aanvullende of 
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aansluitende uitkering. Het uitkeringsrisico ligt bij de werkgever waar het recht op 
aanvullende of aansluitende uitkering is ontstaan. 

2.  Deze garantie-uitkering geldt ook voor de betrokkene die geen recht op WW-uitkering of 
aanvullende of aansluitende uitkering heeft gekregen, omdat hij aansluitend aan het oude 

dienstverband een nieuw dienstverband heeft aanvaard en binnen 4 jaar na eindigen van 
het oude dienstverband werkloos wordt. 

3. Deze garantie-uitkering geldt ook als er naast het nieuwe WW-recht een nieuw recht op 
een aansluitende uitkering is ontstaan met een kortere duur dan de resterende duur van 
de oude aansluitende uitkering. 

4. Als er geen nieuw recht op een WW-uitkering ontstaat, omdat niet voldaan wordt aan de 
referte-eis (minder dan 26 weken gewerkt), dan herleeft de WW-uitkering en herleeft ook 

de aanvullende en/of de aansluitende uitkering op grond van artikel 3 lid 2 en artikel 5 lid 
3.  

5.  Met betrekking tot herleving van het recht op aanvullende of aansluitende uitkering is het 
bepaalde in artikel 21, leden 1, 3 en 4 WW van overeenkomstige toepassing. Dit geldt niet 

als de uitkering is beëindigd wegens verblijf buiten Nederland om daar werkzaamheden, 
anders dan in de uitoefening van een bedrijf of de zelfstandige uitoefening van een beroep, 

te verrichten.  
6.  Recht op garantie-uitkering bestaat ook als de betrokkene aansluitend aan het einde van 

zijn nieuwe dienstverband recht heeft op een ZW-uitkering of een WAZO-uitkering, indien 
de betrokkene zonder de ziekte of zwangerschap en bevalling een nieuw recht op WW-
uitkering zou hebben gehad. 

7. Geen recht op garantie-uitkering bestaat als de aanvullende of aansluitende uitkering 
blijvend geheel is, of in het geval van het tweede lid, blijvend geheel zou zijn geweigerd.  

8.   Zolang de betrokkene tegelijk recht heeft op een garantie-uitkering en op een andere 
wettelijke of bovenwettelijke uitkering, heeft de garantie-uitkering het karakter van een 
aanvulling tot het niveau dat zonder de samenloop zou gelden. 

9. De bepalingen in de WW genoemd in artikel 18 lid 1 zijn van overeenkomstige toepassing 
op de garantie-uitkering. 

 
 

Artikel 14 Controlevoorschriften 
1.  De betrokkene die voor een uitkering op grond van de BWNU in aanmerking wil komen is 

verplicht binnen 7 dagen na het ontstaan van een mogelijk  recht op uitkering een 
aanvraag in te dienen bij de uitvoerder, middels het aanvraagformulier BWNU op 
www.vsnu.nl. Een aanvraag voor een loonsuppletie op grond van de BWNU moet binnen 
drie maanden na aanvang van het nieuwe dienstverband bij de uitvoerder worden 

ingediend. 
2.  De betrokkene die een BWNU-uitkering of loonsuppletie ontvangt is verplicht de volgende 

controlevoorschriften na te leven: 
- maandelijks opgave doen van werkzaamheden en inkomsten op verzoek van  

 de uitvoerder; 
- op verzoek van de uitvoerder op een aangewezen plaats en tijd verschijnen; 
- meewerken aan controle door de uitvoerder; 

- wijziging in woon- of verblijfplaats direct melden aan de uitvoerder; 
-  de uitvoerder inzage verstrekken in gegevens die relevant zijn voor het vaststellen 

van het recht op of het bedrag van de loonsuppletie; 
- op verzoek van de uitvoerder ondertekende verklaringen van werkgevers of derden 

overleggen waarin zij de juistheid van door de betrokkene verstrekte gegevens 
bevestigen.  

 

 
 
Artikel 15 Afkoop 
1. De betrokkene die recht heeft op een aanvullende of aansluitende uitkering kan een 

verzoek indienen dit recht voor de resterende duur af te kopen. 
2. De werkgever kan akkoord gaan met het afkopen, indien aannemelijk is dat de betrokkene 

niet binnen drie jaar na de afkoopdatum opnieuw een dienstverband zal aangaan op grond 

waarvan hij betrokkene is in de zin van artikel 1 sub c.  

3. De afkoopsom wordt gesteld op een door de werkgever vast te stellen percentage 
(maximaal 50%) van het bedrag van de aanvullende of aansluitende uitkering over de 
periode vanaf de afkoopdatum. Indien een af te kopen aanvullende of aansluitende 

http://www.vsnu.nl/
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uitkering blijvend geheel is geweigerd, wordt de afkoopsom van die uitkering op nihil 
gesteld. 

4. De werkgever maakt de hoogte van de afkoopsom aan betrokkene schriftelijk kenbaar 
middels een voorgenomen beslissing en stelt de betrokkene een redelijke termijn om op de 

voorgenomen beslissing te reageren. 
5.  De afkoopsom wordt betaald binnen een maand nadat de beslissing tot inwilliging van het 

verzoek tot afkoop schriftelijk aan de betrokkene is meegedeeld.   
6.  Vorderingen op de betrokkene ter zake van onverschuldigd betaalde bedragen op grond 

van de BWNU kunnen met de afkoopsom worden verrekend. 
7.  De artikelen 36 tot en met 36b WW zijn van overeenkomstige toepassing op de afkoopsom 

voor zover deze onverschuldigd is betaald. 

8.  De afkoop heeft tot gevolg dat alle voor de datum van afkoop opgebouwde rechten 
vervallen. Dat geldt ook voor de opgebouwde diensttijd tot datum afkoop.  

 
 

Artikel 16 Tijdelijke overgangsregeling onvoorzien pensioengat 
1. De betrokkene, die is geboren voor 1 januari 1955 en die zijn voor 1 januari 2014 

toegekende recht op BWNU-uitkering tot in ieder geval de maand waarin hij de 65-jarige 
leeftijd bereikt op 65-jarige leeftijd verliest, terwijl hij nog geen recht heeft op een AOW-
uitkering, heeft aanspraak op een tegemoetkoming ter hoogte van het bedrag waar een 
alleenstaande AOW’er recht op heeft. De tegemoetkoming eindigt met het bereiken van de 
AOW-gerechtigde leeftijd. 

2.  De tegemoetkoming wordt verminderd met eventuele inkomsten uit arbeid conform de 
regels uit de WW en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.  

 
Artikel 17 Aanpassing regeling bij neerwaartse wijziging in de WW  
Een verlaging van de hoogte van de WW-uitkering door een wetswijziging, wordt binnen zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze wetswijziging op overeenkomstige wijze doorgevoerd 
voor het totaal van WW- en BWNU-uitkering samengeteld, tenzij CAO-partijen in die zes maanden 

tot een andere afspraak komen. 
 

 
Artikel 18 Toepasselijke WW-, ZW- en WAZO-artikelen 
1. Op de aanvullende en aansluitende uitkering (artikelen 3, 4, 5 en 6) en op de garantie-

uitkering (artikel 13) zijn de volgende WW-artikelen van overeenkomstige toepassing: 1b 
lid 7 (herziening dagloon), 16 en 16a (voorwaarden voor recht op uitkering), 19 
(uitsluitingsgronden), 20 (einde recht op uitkering), 21 (herleving), 22 t/m 27 en 28 (het 

geldend maken van het recht op uitkering), 30 t/m 41 (betaling), 42 t/m 42d 
(uitkeringsduur), 43 (uitkeringsduur na herleving), 47 (korting inkomsten) en 76 t/m 78 
(re-integratiemaatregelen). 

2. Op de loonsuppletie (artikel 12) zijn de volgende WW-artikelen van toepassing: 24, 26 en 
27 (het geldend maken van het recht op uitkering) en 30 t/m 36 (betaling). 

3. Op de aanvulling tijdens ziekte (artikel 7) zijn de volgende ZW-artikelen van 
overeenkomstige toepassing: 28 (geneeskundig onderzoek), 30 (passende arbeid), 30a 

(herziening en intrekking), 31 (inkomsten), 33 t/m 33b (terugvordering), 35 
(overlijdensuitkering), 37 (oproep UWV), 38a lid 1 en 4 (ziek- en hersteldmelding), 40 t/m 
42, 45 (sanctie), 46 (nawerking), 47a t/m 48 (betaling), 49 (informatieplicht), 50, 54 
(ziekengeldreglement) en 85. 

4.  Op de aanvulling tijdens zwangerschap/bevalling (artikel 7) zijn de volgende WAZO-
artikelen van overeenkomstige toepassing: 3:12 (aanvraag), 3:14 (uitbetaling) en 3:16, 
lid 1, sub b, d, f en g (herziening en intrekking, oproep, maatregelen, 

inlichtingenverplichting). 
 
 
Artikel 19 Overgangsrecht  
De BWNU-2017 is van toepassing op de betrokkene met een eerste werkloosheidsdag na 30 juni 
2017. Ligt de eerste werkloosheidsdag voor 1 juli 2016 dan blijft de BWNU-2014 (of een eerdere 

BWNU-regeling) van toepassing. 

 
 
Artikel 20  Hardheidsclausule 
1. Indien betrokkene door  toepassing van de BWNU-2017 onbillijke of onredelijke gevolgen 

ondervindt, wat niet zou zijn gebeurd als dit besluit niet in werking zou zijn getreden, kan 
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de werkgever besluiten dit nadeel geheel of gedeeltelijk te compenseren. Hetzelfde geldt 
voor situaties waarin deze regeling (onbedoeld) niet voorziet.2.  De beoordeling of 
sprake is van onbillijke of onredelijke gevolgen  wordt gemaakt met inachtneming van alle 
relevante feiten en omstandigheden. Hierbij wordt in ieder geval betrokken: 

-  de omvang van het nadeel, en of daartegenover ook een voordeel voor betrokkene 
bestaat; 

-  de inkomenspositie van de betrokkene, waarbij de inkomenspositie van zijn 
eventuele partner en andere gezinsleden, alsmede het inkomen van de betrokkene 
uit andere bronnen, buiten beschouwing worden gelaten; 

-  in hoeverre de betrokkene de omvang van het nadeel redelijkerwijs alsnog kan, of 
had kunnen, beperken. 

3. De compensatie is in beginsel gelijk aan het bedrag van de uitkering waarvoor de 
betrokkene door de betreffende beslissing is benadeeld. Er kan een gedeeltelijke 
compensatie worden toegekend.. Een volledige compensatie wordt in ieder geval niet 
gegeven indien de betrokkene de omvang van het nadeel redelijkerwijs nog had kunnen 

beperken, maar dat heeft nagelaten. 
4. Indien de compensatie wordt toegekend kunnen vorderingen op de betrokkene ter zake 

van onverschuldigd betaalde bedragen op grond van de BWNU met de compensatie ineens 
worden verrekend. De artikelen 36 tot en met 36b WW zijn van overeenkomstige 
toepassing op de compensatie, voor zover deze onverschuldigd is betaald. 
 
 

Artikel 21  Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking per 1 juli 2017. 

 
 
Artikel 22  Citeertitel 
Deze versie van de regeling wordt aangehaald als Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling 
Nederlandse Universiteiten 2017 (BWNU-2017). 
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Bijlage 1   
 
Volgersbesluit Sociale Zekerheid NU 
 

Artikel 1 
 
Als betrokkene in de zin van artikel 1 onder c van de BWNU wordt tevens verstaan degene die een 
dienstverband heeft (gehad) als werknemer van: 

a. International Institute for Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering 

(IHE) te Delft 

b. De Vereniging PO-Raad (PO-Raad) te Utrecht 

c. Theologische Universiteit Kampen (TUK) te Kampen 

d. Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) te Leiden 

e. Universiteit voor Humanistiek (UVH) te Utrecht 

f. EP-Nuffic Internationalisering Education te ’s-Gravenhage 

g. Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) te ’s-Gravenhage 

h. Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) te Apeldoorn 

i. Protestants Theologische Universiteit (PThU) te Amsterdam 

j. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam, 

alsmede de Fryske Akademy te Leeuwarden 

k. Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV (Plato) te Leiden  

l. Stichting Roosevelt Academy (SRA) te Middelburg 

 
Artikel 2 
 
Dit besluit treedt in werking: 

- voor de volgers genoemd onder a, d t/m g en i met ingang van 11 juni 2001 en 

het werkt terug tot en met de dag van inwerkingtreding van de BWNU. 

- voor de volgers genoemd onder j en k met ingang van 1 januari 2005. 

- voor de volger genoemd onder l met ingang van 1 januari 2007.  

- voor de volgers genoemd onder h en c met ingang van 1 januari 2009. 

- voor de volger genoemd onder b met ingang van 1 juli 2015 
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Bijlage 2 
 
Toepasselijke wettelijke bepalingen, geldend op 2 juli 2016 
 

Disclaimer 
Indien de tekst van een (of meer) van de hieronder geciteerde wetsartikelen tussentijds wijzigt, 
geldt de nieuwe tekst en niet het hieronder geciteerde wertsartikel.  
 
Werkloosheidswet 
 
Artikel 1 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
o. inkomen uit arbeid: loon als bedoeld in artikel 14, met dien verstande dat niet tot het inkomen 
uit arbeid worden gerekend: 
1° uitkeringen op grond van een werknemersverzekering en de Wet arbeid en zorg of wachtgeld 

als bedoeld in artikel 6, vijfde lid, tweede zin, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond 
van de Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in 

dienstbetrekking staat; 
2° hetgeen wordt genoten op grond van artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 
alsmede hetgeen door de werknemer met een publiekrechtelijke dienstbetrekking wordt genoten 
op grond van naar aard en strekking met artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 
overeenkomstige regelingen, al dan niet vermeerderd met een toeslag op grond van de 
Toeslagenwet en de aanvullingen daarop van degene tot wie de werknemer in dienstbetrekking 
staat; 

3° het voordeel van het voor privé-doeleinden ter beschikking stellen van een auto, bedoeld in 
artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964; 
4° een uitkering ingevolge een voorziening op grond van een levensloopregeling als bedoeld in 
artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964; 
 

Artikel 1b WW 
7. Het dagloon berekend op grond van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt 

herzien met ingang van de dag waarop en in de mate waarin het bedrag genoemd in artikel 8, 
eerste lid, onder c, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag wordt herzien. 
 
Artikel 16  
1. Werkloos wordt de werknemer die: 
a. in een kalenderweek ten minste vijf arbeidsuren minder heeft dan zijn gemiddeld aantal 

arbeidsuren per kalenderweek of een aantal arbeidsuren heeft dat ten hoogste gelijk is aan de 
helft van zijn gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek; en 
b. beschikbaar is om arbeid te aanvaarden. 
2. Onder het in het eerste lid bedoelde gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek wordt 
verstaan het gemiddeld aantal arbeidsuren in de 26 kalenderweken onmiddellijk voorafgaande aan 
de kalenderweek, bedoeld in het eerste lid.Indien de werknemer ten opzichte van zijn gemiddeld 
aantal arbeidsuren per kalenderweek, minder dan vijf arbeidsuren heeft verloren, wordt bij de 

bepaling van het gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek, bedoeld in de eerste zin, mede 
in aanmerking genomen het aantal uren waarover de werknemer in de 26 kalenderweken 
onmiddellijk voorafgaande aan de kalenderweek, bedoeld in het eerste lid gemiddeld per week 
werkzaamheden heeft verricht uit hoofde waarvan hij niet als werknemer wordt beschouwd. Voor 
de vaststelling van de periode van 26 kalenderweken, bedoeld in de eerste en tweede zin, worden 
kalenderweken, tot een maximum van 78 weken, waarin de werknemer onbetaald verlof heeft 
genoten, niet in aanmerking genomen, tenzij dit leidt tot een lager gemiddeld aantal arbeidsuren 

per kalenderweek dan wanneer die weken wel in aanmerking zouden worden genomen. 
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot het eerste en tweede lid regels 
worden gesteld: 
 a. omtrent de berekening van het verlies van arbeidsuren bij een opeenvolgend verlies van 
arbeidsuren, waarbij andere perioden voor de berekening van het gemiddeld aantal arbeidsuren in 
aanmerking kunnen worden genomen; 

b. waarbij voor bepaalde groepen werknemers een kortere of langere periode voor de berekening 

van het gemiddeld aantal arbeidsuren geldt. 
4. In afwijking van het eerste lid is tevens werkloos de werknemer die voldoet aan het eerste lid, 
onderdeel a, doch niet voldoet aan het eerste lid, onderdeel b, wegens het enkele feit dat hij 
voorafgaand aan of aansluitend op het arbeidsurenverlies deelneemt of gaat deelnemen aan een 
naar het oordeel van het UWV noodzakelijke opleiding of scholing, als bedoeld in artikel 76. Voor 
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de toepassing van artikel 16a, tweede lid, wordt een werknemer op wie de eerste volzin van 
toepassing is beschouwd als een werknemer die voldoet aan de voorwaarden van het eerste lid. 
5. In afwijking van het eerste lid is gedurende de periode dat de voor de werknemer rechtens 
geldende opzegtermijn langer duurt dan de opzegtermijn, bedoeld in artikel 64, eerste lid, 

onderdeel b, tevens werkloos de werknemer waarvan de werkgever het loon niet voldoet omdat hij 
verkeert in een toestand als bedoeld in artikel 61. 
6. Indien bij een beoordeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen of een beoordeling als bedoeld in artikel 19ab, eerste lid, van de Ziektewet is 
vastgesteld dat de werknemer voor een geringer aantal uren belastbaar is dan gezonde personen 
met soortgelijke opleiding en ervaring als bedoeld in artikel 1 van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen, doch minder dan 35% arbeidsongeschikt is, wordt onder het in het tweede lid 

bedoelde gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek verstaan: het aantal uren dat die 
werknemer belastbaar is, tenzij dit leidt tot een hoger aantal arbeidsuren. 
7. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen is de maandag de eerste 
dag van de kalenderweek. 

8. Een recht op uitkering dat is ontstaan en direct eindigt op grond van artikel 20, eerste lid, 
onderdeel c, wordt geacht niet te zijn ontstaan indien het inkomen is genoten uit werkzaamheden 

als werknemer. 
 
Artikel 16a  
1. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen is de eerste dag van 
werkloosheid de eerste dag waarop een verlies van een of meer arbeidsuren intreedt in de 
kalenderweek waarin zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 16, eerste of vierde lid. 
2. Indien bij het intreden van het arbeidsurenverlies, bedoeld in artikel 16, eerste lid, niet wordt 

voldaan aan de andere in dat lid bedoelde voorwaarde, of de werknemer geen recht op uitkering 
heeft op grond van artikel 19, wordt, in afwijking van het eerste lid, voor de toepassing van deze 
wet en de daarop berustende bepalingen als eerste werkloosheidsdag aangemerkt, de dag van de 
kalenderweek waarop aan de andere voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, wordt voldaan en 
artikel 19 niet meer aan het recht op uitkering in de weg staat. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid is de eerste dag van werkloosheid voor de werknemer, 
bedoeld in artikel 16, vijfde lid, de dag na het einde van de termijn, bedoeld in artikel 64, eerste 

lid, onderdeel b, dan wel de eerste dag dat de werkgever het loon niet meer voldoet indien deze 
dag later is gelegen dan de dag na het einde van de bedoelde termijn. 
 
Artikel 19  
1. Geen recht op uitkering heeft de werknemer die: 
a. een uitkering ontvangt op grond van de Ziektewet of een uitkering die naar aard en strekking 

daarmee overeenkomt; 
b. een arbeidsongeschiktheidsuitkering dan wel een loongerelateerde uitkering van de 
werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten ontvangt op grond van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen; 
c. een uitkering ontvangt op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, berekend 
naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80%, of een uitkering ontvangt die naar aard en 
strekking met die uitkering overeenkomt; 

d. een uitkering ontvangt op grond van hoofdstuk III van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten 
minste 80%, of een toelage op grond van dat hoofdstuk, die, al dan niet vermeerderd met de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering, 70% of meer bedraagt van het dagloon waarnaar de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn berekend; 
e. buiten Nederland woont of verblijf houdt anders dan wegens vakantie; 
f. niet rechtmatig in Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 

2000; 
g. rechtens zijn vrijheid is ontnomen; 
h. zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel; 
i. de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; 
j. op grond van artikel 64 van de Wet financiering sociale verzekeringen een ontheffing wegens 
gemoedsbezwaren heeft of wiens werkloosheid binnen 3 maanden na de datum van intrekking van 

een zodanige ontheffing is aangevangen; 

k. vakantie geniet buiten de bij ministeriële regeling vast te stellen periode, bedoeld in het vijfde 
lid, onderdeel b; 
l. werkloos is ten gevolge van werkstaking of uitsluiting, tenzij voor de werknemer een ontheffing 
is verleend op grond van artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945; 
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m. een uitkering ontvangt op grond van de Wet arbeid en zorg. 
2. Indien een uitkering als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, b, c of d niet wordt betaald 
wegens voor de werknemer geldende wachtdagen of wegens enig handelen of nalaten dat hem 
redelijkerwijs kan worden verweten, wordt het niet betalen daarvan voor de toepassing van het 

eerste lid gelijkgesteld met het ontvangen van die uitkering. Onder wachtdagen wordt niet 
verstaan de eerste dertien weken van ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van 
zijn arbeid wegens ziekte. 
3. Geen recht op uitkering heeft de werknemer zolang de rechtens geldende opzegtermijn niet is 
verstreken en de arbeidsovereenkomst is geëindigd door opzegging of doordat daarover schriftelijk 
overeenstemming is bereikt. Onder de rechtens geldende opzegtermijn wordt verstaan de termijn 
die de werkgever of de werknemer op grond van artikel 672 van Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek, de artikelen 94 tot en met 96c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement of een 
overeenkomstige bepaling van soortgelijke regeling ieder voor zich bij opzegging in acht behoort 
te nemen. In geval de dienstbetrekking is geëindigd met wederzijds goedvinden, geldt de in de 
vorige zin genoemde opzegtermijn voor de werkgever. Als datum waarop de dienstbetrekking 

wordt geacht te zijn opgezegd, geldt de datum waarop: 
a. de beëindiging schriftelijk is overeengekomen; of 

b. de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. 
4. Geen recht op uitkering heeft de werknemer totdat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
zou zijn verstreken, indien deze tussentijds met wederzijds goedvinden is geëindigd, zonder dat in 
die arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen dat deze tussentijds kan worden 
opgezegd als bedoeld in artikel 667, derde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 
5. Het derde en vierde lid zijn niet langer van toepassing indien artikel 16, vijfde lid, is toegepast. 
6. Geen recht op uitkering heeft de werknemer over een dag waarop zijn arbeid wordt 

onderbroken uitsluitend doordat: 
a. deze dag voor hem als rustdag geldt; 
b. deze dag een nationale of algemeen erkende christelijke feestdag is, dan wel een kerkelijke 
feestdag, die ter plaatse waar de werknemer pleegt te werken, algemeen als zodanig wordt 
gevierd. 

7. Het eerste lid blijft buiten toepassing ten aanzien van de werknemer die uitsluitend uit hoofde 
van een andere dienstbetrekking dan de dienstbetrekking waaruit hij werkloos is geworden in een 

omstandigheid verkeert als bedoeld in het eerste lid. 
8. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld: 
a. met betrekking tot het begrip vakantie genieten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel k; 
b. met betrekking tot de vaststelling van de periode gedurende welke de werknemer met behoud 
van zijn recht op uitkering vakantie kan genieten; 
9. Onze Minister is bevoegd voor gevallen waarin toepassing van het eerste lid, onderdeel e, 

buiten toepassing blijft in verband met een ramp. 
10. Het eerste lid, onderdeel g, is niet van toepassing op bij algemene maatregel van bestuur aan 
te wijzen categorieën personen waarbij tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of 
vrijheidsbenemende maatregel plaatsvindt buiten een penitentiaire inrichting, een inrichting voor 
verpleging van ter beschikking gestelden, of een inrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, 
van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. 
11. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op: 

a. de werknemer, bedoeld in artikel 18, eerste lid; 
b. de werknemer wiens werkloosheid uitsluitend het gevolg is van verkorting van de werktijd 
waarvoor op grond van artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 ontheffing is verleend, en 
c. de werknemer wiens werkloosheid is ontstaan na het ontstaan van het recht op de 
loongerelateerde uitkering van de werkhervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsgeschikten op 
grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. 

12. In afwijking van het eerste lid, onderdeel e, blijft het recht op uitkering bestaan ten aanzien 
van de werknemer die buiten Nederland verblijf houdt anders dan wegens vakantie, indien hij 
gedurende dat verblijf meewerkt aan activiteiten die bevorderlijk zijn voor zijn inschakeling in de 
arbeid als bedoeld in de hoofdstukken VI en XA, mits: 
a. die activiteiten niet langer duren dan zes maanden; 
b. die activiteiten blijkens een intentieverklaring een reëel uitzicht bieden op een aansluitende 

dienstbetrekking voor ten minste zes maanden; 

c. die activiteiten plaatsvinden in een lidstaat van de Europese Unie, in een andere staat die partij 
is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland. 
13. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder intentieverklaring verstaan: een ondertekende 
verklaring waarin de ondertekenaar aangeeft dat hij het voornemen heeft om een werknemer die 
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meewerkt aan activiteiten die bevorderlijk zijn voor zijn inschakeling in de arbeid als bedoeld in de 
hoofdstukken VI en XA, na afloop van die activiteiten in dienst te nemen. 
 
Artikel 20 

1.Het recht op uitkering eindigt:  
a. met ingang van de dag waarop de werknemer geen recht op uitkering meer heeft op grond van 
artikel 19;  
b. met ingang van de dag waarop de voor de werknemer geldende uitkeringsduur is verstreken;  
c. met ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer niet meer werkloos 
is omdat hij inkomen geniet dat, na vermenigvuldiging met de factor C / D, bedoeld in artikel 47, 
eerste lid, onderdelen a en b, meer dan 87,5% van het maandloon bedraagt.  

2. (nog niet in werking.) 
 
Artikel 21 
1. Indien het recht op uitkering op grond van artikel 20, eerste lid, onderdeel a of c, is geëindigd 

en vervolgens de omstandigheid die tot dat eindigen heeft geleid heeft opgehouden te bestaan, 
herleeft het recht op uitkering met inachtneming van het tweede lid, de in artikel 8 en het derde 

lid genoemde termijnen en de op grond van het vierde lid gestelde regels.  
2. Het recht herleeft niet indien:  
a. een nieuw recht op uitkering ingevolge dit hoofdstuk ontstaat, waarvan het maandloon meer 
dan 87,5% bedraagt van het maandloon van de eerdere uitkering; of  
b. een recht op uitkering op grond van de  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen  ontstaat.  
3. Een recht op uitkering dat is geëindigd:  
a. wegens een omstandigheid als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel e, g, h of k; of  

b. op grond van artikel 20, eerste lid, onderdeel c, als gevolg van het minder beschikbaar zijn voor 
arbeid dan zijn gemiddeld aantal arbeidsuren, bedoeld in artikel 16, tweede lid, wegens andere 
omstandigheden dan ziekte of arbeidsongeschiktheid of het volgen van scholing of opleiding, 
terzake waarvan de werknemer een uitkering ontvangt als bedoeld in artikel 19, eerste lid, 
onderdelen a, b, c of d; of  

c. wegens een combinatie van de hier bedoelde omstandigheden, kan, ook indien deze 
omstandigheden zich aaneensluitend voordoen, slechts herleven indien de periode tussen de 

eindiging van het recht en het vervallen van de omstandigheid of omstandigheden als hier bedoeld 
niet langer is dan zes maanden.  
4. Een recht op uitkering dat is geëindigd op grond van artikel 20, eerste lid, onderdeel c, doordat 
inkomen wordt genoten dat uitsluitend in verband met het verrichten van werkzaamheden als 
bedoeld in artikel 8, vierde lid, meer bedraagt dan 87,5% van het maandloon kan slechts 
herleven, indien de periode tussen de eindiging van het recht en het vervallen van de 

omstandigheid als hier bedoeld niet langer is dan de resterende uitkeringsduur bij de eindiging van 
het recht.  
5. Bij ministeriële regeling kan worden geregeld dat het derde lid buiten toepassing blijft voor 
categorieën van werknemers.  
6. Indien het recht op uitkering op grond van artikel 20, eerste lid, onderdeel a, juncto artikel 19, 
eerste lid, onderdeel a, is geëindigd en vervolgens op grond van het eerste lid herleeft, is artikel 
16, zesde lid, van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 22 
1. Het UWV stelt op aanvraag vast of recht op uitkering bestaat.  
2. Een uitkering als bedoeld in artikel 18 en een uitkering die verband houdt met een verleende 
ontheffing op grond van artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 worden betaald zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld, indien redelijkerwijs mag 
worden aangenomen dat aan een beschikking geen behoefte bestaat.  

3. Een uitkering als bedoeld in het tweede lid wordt beëindigd zonder dat dit bij beschikking is 
vastgesteld, indien redelijkerwijs mag worden aangenomen dat aan een beschikking geen behoefte 
bestaat. Indien de belanghebbende binnen een redelijke termijn om een beschikking verzoekt, dan 
wordt deze zo spoedig mogelijk alsnog verstrekt.  
4. Het UWV betaalt de uitkering, bedoeld in het tweede lid, binnen zes weken na indiening van de 
aanvraag. 

 

Artikel 22a 
1. Onverminderd het elders in deze wet bepaalde terzake van herziening of intrekking van een 
besluit tot toekenning van uitkering en terzake van weigering van uitkering, herziet het UWV een 
dergelijk besluit of trekt het dat in:  
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a. indien het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting op grond van artikel 24, 25 of 26 
heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van uitkering;  
b. indien anderszins de uitkering ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;  
c. indien het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting bedoeld in artikel 25 ertoe leidt 

dat niet kan worden vastgesteld of nog recht op uitkering bestaat.  
2.Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan het UWV besluiten geheel of gedeeltelijk 
van herziening of intrekking af te zien. 
 
Artikel 23 
1. De intrekking of verlaging van een uitkering, die voortvloeit uit het door de werkgever ingesteld 
bezwaar of beroep, vindt niet eerder plaats dan de dag volgend op die waarop de beslissing op 

bezwaar is bekendgemaakt of de uitspraak is gedaan. De eerste zin is van overeenkomstige 
toepassing in geval van intrekking van het bezwaar of beroep omdat het UWV geheel of 
gedeeltelijk is tegemoet gekomen aan het bezwaar of beroep van de werkgever.  
2. Het eerste lid geldt niet, indien de uitkering door eigen schuld of toedoen van de werknemer ten 

onrechte of tot een te hoog bedrag is vastgesteld. 
 

Artikel 24 
1. De werknemer voorkomt dat hij:  
a. verwijtbaar werkloos wordt;  
b. werkloos is of blijft, doordat hij:  
1°. in onvoldoende mate tracht passende arbeid te verkrijgen;  
2°. nalaat aangeboden passende arbeid te aanvaarden of door eigen toedoen geen passende 
arbeid verkrijgt;  

3°. door eigen toedoen geen passende arbeid behoudt; of  
4°. in verband met door hem te verrichten arbeid eisen stelt die het aanvaarden of verkrijgen van 
passende arbeid belemmeren.  
2. De werknemer is verwijtbaar werkloos geworden indien:  
a. aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt in de zin van artikel 678 van Boek 

7 van het Burgerlijk Wetboek en de werknemer terzake een verwijt kan worden gemaakt;  
b. de dienstbetrekking is beëindigd door of op verzoek van de werknemer zonder dat aan de 

voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet 
van hem kon worden gevergd.  
3. Onder passende arbeid als bedoeld in het eerste lid wordt, in de periode voordat zes maanden 
waarin een recht op uitkering bestaat op grond van deze wet zijn verstreken, verstaan arbeid die 
aansluit bij de arbeid waaruit de werknemer werkloos is geworden. Na deze periode van zes 
maanden is alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, 

passend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem 
kan worden gevergd. Niet als passend wordt beschouwd arbeid op grond van een dienstbetrekking 
als bedoeld in hoofdstuk 2 of 3 van de Wet sociale werkvoorziening of arbeid op grond waarvan 
men niet als werknemer in de zin van deze wet wordt aangemerkt. Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent het begrip passende arbeid, waarbij 
tevens wordt bepaald op welke wijze wordt vastgesteld of arbeid aansluit bij de arbeid waaruit de 
werknemer werkloos is geworden, alsmede in welke gevallen een periode waarin recht op 

ziekengeld op grond van de  Ziektewet  bestaat, wordt meegeteld bij de vaststelling van de 
periode, bedoeld in de eerste zin.  
4. In afwijking van het derde lid, is alle arbeid direct passend, indien de werknemer na 104 weken 
ziekte, op grond van artikel 5 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen geen uitkering 
ontvangt en als gevolg hiervan een uitkering op grond van deze wet ontvangt. 
5. De werknemer is verplicht zich zodanig te gedragen dat hij door zijn doen en laten het 
Algemeen Werkloosheidsfonds, het sectorfonds of het Uitvoeringsfonds voor de overheid niet 

benadeelt of zou kunnen benadelen. Onder benadeling in de zin van dit artikel is niet begrepen 
een gedraging als bedoeld in artikel 25.  
6. Het niet voeren van verweer door de werknemer tegen of het instemmen van de werknemer 
met een beëindiging van de dienstbetrekking door of op verzoek van de werkgever leidt niet tot 
overtreding van de verplichtingen, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, of het vijfde 
lid.  

7. Het tweede en vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het eerste lid, 

onderdeel b, onder 3°, waarbij voor de overeenkomstige toepassing van het tweede lid, onderdeel 
b, voor «de dienstbetrekking is beëindigd» mede wordt gelezen: de arbeid is beëindigd of niet 
voortgezet.  
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8. Onze Minister is bevoegd regels te stellen waarbij bepaalde groepen werknemers worden 
vrijgesteld van verplichtingen, hun op grond van het eerste lid, onderdeel b, onder 1°, 2° en 4°, 
opgelegd.  
9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op grond 

waarvan aan werknemers in individuele gevallen tijdelijk ontheffing kan worden verleend van 
verplichtingen, hun op grond van het eerste lid, onderdeel b, onder 1°, 2° of 4°, opgelegd.  
10. In afwijking van het zesde en zevende lid, is sprake van benadeling als bedoeld in het vijfde lid 
indien de werknemer tijdens het verlengde tijdvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, van de Wet 
werk en inkomen naar arbeidsvermogen, zonder deugdelijke grond heeft nagelaten verweer te 
voeren tegen of heeft ingestemd met een beëindiging van de dienstbetrekking. 
 

Artikel 25 
De werknemer is verplicht aan het UWV op zijn verzoek of onverwijld uit eigen beweging alle feiten 
en omstandigheden mede te delen, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van 
invloed kunnen zijn op het recht op uitkering, het geldend maken van het recht op uitkering, de 

hoogte of de duur van de uitkering, of op het bedrag van de uitkering dat aan de werknemer wordt 
betaald. Deze verplichting geldt niet, voor zover een recht op uitkering niet geldend kan worden 

gemaakt als gevolg van een blijvend gehele weigering. Deze verplichting geldt evenmin indien die 
feiten en omstandigheden door het UWV kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk 
voorschrift als authentiek aangemerkte gegevens of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële 
regeling aan te wijzen administraties. Bij ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens 
de derde zin van toepassing is. 
 
Artikel 26 

1. De werknemer is verplicht:  
a. zich te onthouden van zeer ernstige misdragingen jegens de met de uitvoering van deze wet 
belaste personen en instanties tijdens het verrichten van hun werkzaamheden;  
b. binnen één week na het intreden van zijn werkloosheid bij het UWV een aanvraag om een 
uitkering in te dienen;  

c. de voorschriften op te volgen die het UWV ten behoeve van een doelmatige controle stelt;  
d. zich als werkzoekende bij het UWV te laten registreren en die registratie tijdig te doen 

verlengen, indien hem daartoe het recht toekomt op grond van artikel 30b, derde lid, van de Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;  
e. mee te werken aan de activiteiten die bevorderlijk zijn voor zijn inschakeling in de arbeid;  
f. mee te werken aan een scholing of opleiding die noodzakelijk wordt geacht voor zijn 
inschakeling in de arbeid, beschikbaar te zijn voor de voorzieningen, bedoeld in artikel 7, eerste 
lid, onderdeel a, van de Participatiewet en mee te werken aan het verkrijgen van die 

voorzieningen;  
g. mee te werken aan een voor hem gewenst onderzoek naar zijn arbeidsgeschiktheid door een 
arts, een psycholoog of een beroepskeuze-adviseur;  
h. te voldoen aan de andere voorwaarden die het UWV op grond van artikel 101, tweede lid, stelt;  
i. de hem op grond van hoofdstuk VI opgelegde verplichtingen na te komen; en  
j. de voorschriften op te volgen die het UWV stelt in verband met het genieten van vakantie 
tijdens de duur van de uitkering;  

k. mee te werken aan het opstellen van de re-integratievisie, bedoeld in artikel 30a, vierde lid, van 
de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en het re-integratieplan, bedoeld in 
artikel 30a, zesde lid, van die wet;  
l. te voldoen aan de verplichtingen die zijn opgenomen in de re-integratievisie, bedoeld in artikel 
30a, vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en het re-
integratieplan, bedoeld in artikel 30a, zesde lid, van die wet;  
m. bij deelname aan een re-integratietraject de reden van het niet naleven van zijn re-

integratieverplichtingen onmiddellijk aan het re-integratiebedrijf mee te delen.  
2. Het UWV is bevoegd regels te stellen met betrekking tot het tijdstip van registratie, bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel d.  
3. Onze Minister is bevoegd regels te stellen waarbij bepaalde groepen werknemers worden 
vrijgesteld van verplichtingen, hun op grond van het eerste lid, onderdelen d, f of g, opgelegd.  
4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op grond 

waarvan aan werknemers in individuele gevallen tijdelijk ontheffing kan worden verleend van 

verplichtingen, hun op grond van het eerste lid, onderdelen d, f of g, opgelegd. 
 
Artikel 26a 
Artikel 24, eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op de geïndiceerde, bedoeld in artikel 1, 
eerste lid, van de Wet sociale werkvoorziening. 
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Artikel 27 
1. Het UWV brengt een bedrag blijvend op de uitkering in mindering indien de werknemer een 
verplichting als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel a, of onderdeel b, onder 3°, niet is 

nagekomen, tenzij het niet nakomen van de verplichting de werknemer niet in overwegende mate 
kan worden verweten. In dat geval brengt het UWV de helft van het bedrag, bedoeld in de eerste 
zin, in mindering over ten hoogste een periode van 26 weken.  
2. Het UWV brengt een bedrag blijvend op de uitkering in mindering indien de werknemer een 
verplichting als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, niet is nagekomen.  
3. Het UWV weigert de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk ter zake van het niet of 
niet behoorlijk nakomen door de werknemer van een verplichting als bedoeld in de artikelen 24, 

eerste lid, onderdeel b, onder 1° of 4°, of vierde lid, of 26, artikel 55, tweede lid, van de Wet 
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen of artikel 28, tweede lid, van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen, dan wel ter zake van het niet binnen de door het UWV daarvoor 
vastgestelde termijn nakomen door de werknemer van een verplichting als bedoeld in artikel 25.  

4. Het UWV weigert de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk indien de verzekerde, 
bedoeld in de  Ziektewet , die gedurende de eerste dertien weken van zijn ongeschiktheid tot het 

verrichten van zijn arbeid wegens ziekte een uitkering ontvangt op grond van deze wet een 
verplichting voortvloeiend uit artikel 45, eerste lid, van de Ziektewet niet is nagekomen.  
5. Het opleggen van een maatregel op grond van het vierde lid blijft achterwege indien voor 
dezelfde gedraging een maatregel op grond van het eerste, tweede of derde lid kan worden 
opgelegd.  
6. Een maatregel als bedoeld in het derde of vierde lid wordt afgestemd op de ernst van de 
gedraging en de mate waarin de werknemer de gedraging verweten kan worden. Van het opleggen 

van een maatregel wordt in elk geval afgezien, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.  
7. Het UWV kan afzien van het opleggen van een maatregel als bedoeld in het derde of vierde lid 
en volstaan met het geven van een schriftelijke waarschuwing ter zake van het niet tijdig nakomen 
van een verplichting als bedoeld in artikel 25, indien het niet tijdig nakomen van de verplichting, 
niet heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van uitkering, of ter zake 

van het zich niet houden aan een voorschrift als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdelen b of 
d, tenzij het niet tijdig nakomen van de verplichting, of het zich niet houden aan de voorschriften, 

plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf de datum waarop eerder aan de 
werknemer een zodanige waarschuwing is gegeven.  
8. Het UWV kan afzien van het opleggen van een maatregel indien daarvoor dringende redenen 
aanwezig zijn.  
9. Het opleggen van een maatregel blijft achterwege indien voor dezelfde gedraging een 
bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 27a wordt opgelegd.  

10. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met 
betrekking tot het derde, vierde en zesde lid.  
11. Het bedrag, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt als volgt berekend:  
 A x B x (C / D). Hierbij staat: 
 A voor 0,75 in de eerste twee maanden waarop recht op uitkering bestaat en daarna voor 0,7; 
 B voor het aantal uren in een kalendermaand dat de werknemer gewerkt zou hebben indien hij de 
arbeid, bedoeld in het eerste of tweede lid zou hebben aanvaard, verkregen of behouden; 

 C voor het dagloon; en 
 D voor het gemiddeld aantal arbeidsuren per kalenderweek, bedoeld in artikel 16, tweede en 
zesde lid, gedeeld door 5. 
 
Artikel 28 
Indien het UWV een maatregel als bedoeld in artikel 27 heeft opgelegd, zet het in geval van 
herleving van het recht op uitkering als bedoeld in artikel 21 een weigering van de uitkering voort. 

 
Artikel 30 
1. Het UWV betaalt de uitkering waarop op grond van deze wet recht bestaat. 
2. Het UWV schort de betaling van de uitkering op of schorst de betaling, indien het op grond van 
duidelijke aanwijzingen van oordeel is of het gegronde vermoeden heeft, dat: 
a. het recht op uitkering niet of niet meer bestaat; 

b. recht op een lagere uitkering bestaat; of 

c. de werknemer een verplichting, hem op grond van de artikelen 24, 25 of 26 opgelegd, niet is 
nagekomen. 
3. Indien een reïntegratiebedrijf aan het UWV heeft gemeld dat het gegronde vermoeden bestaat 
dat een persoon aan wie een uitkering op grond van deze wet is toegekend onvoldoende 
medewerking verleent aan de op hem betrekking hebbende werkzaamheden van het 
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reïntegratiebedrijf, neemt het UWV een besluit omtrent de gehele of gedeeltelijke opschorting of 
schorsing van de betaling van de uitkering aan die persoon voor de duur van ten hoogste acht 
weken. 
4. Het UWV stelt het reïntegratiebedrijf in kennis van een besluit tot opschorting of schorsing als 

bedoeld in het derde lid. 
 
Artikel 30a 
1. Is van de aanvrager of ontvanger van een uitkering bij het UWV een adres in Nederland bekend, 
terwijl in de basisregistratie personen ambtshalve is opgenomen dat hij is vertrokken naar een 
onbekend land van verblijf, dan verzoekt het UWV hem de afwijkende registratie in de 
basisregistratie personen binnen een redelijke termijn ongedaan te laten maken. 

2. Wanneer na afloop van deze termijn, de afwijkende registratie niet is beëindigd of als uit de 
basisregistratie personen niet blijkt dat het college van burgemeester en wethouders van de 
desbetreffende gemeente de gegevens over het adres in onderzoek heeft genomen, schort het 
UWV de betaling van de uitkering aan de persoon, die recht heeft op de uitkering, op. 

3. De opschorting wordt beëindigd zodra is vastgesteld dat de persoon, bedoeld in het tweede lid, 
in het buitenland woont of verblijft of dat een adres in Nederland in de basisregistratie personen is 

opgenomen. 
4. Indien het onderzoek van het college van burgemeester en wethouders is afgerond en de 
persoon, bedoeld in het tweede lid, in de basisregistratie personen ambtshalve opgenomen blijft 
met gegevens over het vertrek uit Nederland, schort het UWV de betaling de uitkering op tot 
verblijf in het buitenland kan worden vastgesteld of een adres in Nederland in de basisregistratie 
personen is opgenomen. 
 

Artikel 31 
1. Het UWV betaalt geen voorschot op de uitkering over tijdvakken waarin het loon niet wordt 
doorbetaald in verband met een geschil tussen de werknemer en zijn werkgever over het bestaan 
van ziekte van de werknemer. 
2. Voor zover bij of krachtens deze wet niet anders is bepaald, wordt een voorschot op 

de uitkering beschouwd als een uitkering op grond van deze wet. 
 

Artikel 32 
De uitkering die niet in ontvangst is genomen of is ingevorderd binnen drie maanden na de dag 
van betaalbaarstelling, wordt niet meer betaald. Het UWV is bevoegd in bijzondere gevallen ten 
gunste van de werknemer af te wijken van de in de eerste volzin genoemde drie maanden. 
 
Artikel 33  

1. Het UWV betaalt de uitkering in de regel per kalendermaand achteraf. 
2. In afwijking van het eerste lid is het UWV bevoegd, op verzoek van de werknemer of uit eigen 
beweging, de uitkering over een kortere periode te betalen, indien de werknemer over die kortere 
periode loon ontving. 
3. In afwijking van het eerste lid betaalt het UWV aan de werknemer die werkloos is ten gevolge 
van de eindiging van zijn dienstbetrekking en in wiens dagloon vakantiebijslag is berekend, een 
gedeelte van de uitkering als vakantiebijslag jaarlijks in de maand mei over de aan die maand 

voorafgaande maanden, of, indien het recht op uitkering eerder dan in de maand mei geheel 
eindigt, in de desbetreffende maand. De vakantiebijslag bedraagt 8/108 van de uitkering. 
4. Indien het percentage van de vakantiebijslag, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet 
minimumloon en minimumvakantiebijslag, wordt gewijzigd, treedt dit gewijzigde percentage in de 
plaats van de teller en het getal boven het honderd in plaats van de noemer van de in het derde 
lid genoemde breuk. Het gewijzigde percentage wordt in aanmerking genomen over de uitkering 
waarop recht bestaat vanaf de dag waarop de wijziging ingaat. 

5. De vakantiebijslag wordt betaald zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld. 
 
Artikel 35  
De uitkering wordt niet betaald over perioden gelegen voor 26 weken voorafgaand aan de dag 
waarop de aanvraag om een uitkering werd ingediend. Het UWV is bevoegd in bijzondere gevallen 
af te wijken van de eerste zin. 

 

Artikel 36 
1. De uitkering die als gevolg van een besluit als bedoeld in artikel 22a of 27 onverschuldigd is 
betaald, alsmede hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald, wordt door het UWV 
teruggevorderd. 
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2. Een uitkering die onverschuldigd aan de werkgever is betaald, wordt door het UWV van de 
werkgever teruggevorderd, indien de werknemer recht heeft op loon over de uren waarop de 
onverschuldigd betaalde uitkering betrekking had.  
3. In afwijking van het eerste lid kan het UWV besluiten van terugvordering of van verdere 

terugvordering af te zien, indien degene van wie wordt teruggevorderd:  
a. gedurende vijf jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;  
b. gedurende vijf jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het 
achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke 
rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;  
c. gedurende vijf jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig 
moment zal gaan verrichten; of  

d. een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom in één keer aflost.  
4. De in het derde lid, onderdelen a, b en c, genoemde termijn is tien jaar indien de 
terugvordering het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld 
in artikel 25.  

5. De in het derde lid, onder a en b, genoemde termijn is drie jaar indien:  
a. het gemiddeld inkomen van de belanghebbende in die periode de beslagvrije voet bedoeld in de 

artikelen 475c en 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te boven is gegaan; 
en  
b. de terugvordering niet het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, 
bedoeld in artikel 25. 
6. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan het UWV besluiten geheel of gedeeltelijk 
van terugvordering af te zien. 
7. Degene van wie wordt teruggevorderd is verplicht desgevraagd aan het UWV de inlichtingen te 

verstrekken die voor de terugvordering van belang zijn. 
8. In afwijking van het eerste lid kan het UWV, onder voorwaarden die Onze Minister kan stellen, 
besluiten van terugvordering af te zien indien het terug te vorderen bedrag een door Onze Minister 
vast te stellen bedrag niet te boven gaat. 
 

Artikel 36a 
1. Het UWV kan de onverschuldigd betaalde uitkering, bedoeld in artikel 36,eerste lid, invorderen 

bij dwangbevel. 
2. Artikel 27g is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat indien het gemiddeld 
inkomen van de belanghebbende gedurende drie jaar de beslagvrije voet bedoeld in de artikelen 
475c en 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te boven is gegaan, het UWV 
de aflossingsbedragen lager vaststelt. 
 

Artikel 36b 
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van 
tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij is vastgesteld dat onverschuldigd is betaald. 
 
Artikel 36c 
1. In afwijking van artikel 36, eerste lid, kan het UWV, op verzoek van de werknemer, besluiten 
gedeeltelijk van terugvordering of gedeeltelijk van verdere terugvordering af te zien door 

medewerking aan een schuldregeling, indien: 
a. redelijkerwijs te voorzien is dat de werknemer niet zal kunnen voortgaan met het betalen van 
zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen; 
b. redelijkerwijs te voorzien is dat een schuldregeling met betrekking tot alle vorderingen, 
behoudens de in het tweede lid bedoelde vorderingen, van de overige schuldeisers zonder een 
zodanig besluit niet tot stand zal komen; 
c. een naar het oordeel van het UWV betrouwbaar voorstel voor een schuldregeling tot stand is 

gekomen door tussenkomst van een schuldhulpverlener als bedoeld in artikel 48 van de Wet op 
het consumentenkrediet; 
d. aannemelijk is dat medewerking aan een schuldregeling niet concurrentieverstorend werkt; en 
e. uitdeling in het kader van de schuldregeling plaatsvindt overeenkomstig artikel 349 van de 
Faillissementswet. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing, indien een vordering is ontstaan door het niet nakomen 

door de werknemer van de verplichting, bedoeld in artikel 25, en hiervoor een boete als bedoeld in 

artikel 27a is opgelegd, dan wel met betrekking tot het niet naleven van die verplichting aangifte is 
gedaan op grond van het Wetboek van Strafrecht. 
3. Het besluit tot afzien van terugvordering of verdere terugvordering wordt ingetrokken of ten 
nadele van de werknemer gewijzigd indien: 
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a. niet binnen twaalf maanden nadat dat besluit is bekendgemaakt, een schuldregeling tot stand is 
gekomen die voldoet aan de eisen, bedoeld in het eerste lid; 
b. de werknemer zijn schuld aan het UWV niet overeenkomstig de schuldregeling voldoet; of 
c. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige 

gegevens tot een ander besluit zou hebben geleid. 
4. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot dit artikel nadere regels worden gesteld ten 
aanzien van de bevoegdheid om mee te werken aan schuldregelingen. 
 
Artikel 36d 
Een vordering van het UWV als bedoeld in artikel 36 en 36c is bevoorrecht en volgt onmiddellijk na 
de vorderingen, bedoeld in artikel 288 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. 

 
Artikel 37 
Ingeval het UWV een aan een overheidswerknemer toegekende uitkering op grond van deze wet, 
de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar 

arbeidsvermogen of hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg, dan wel een 
toeslag op grond van de Toeslagenwet betaalt aan een overheidswerkgever met het oogmerk die 

uitkering of toeslag door diens tussenkomst te doen uitbetalen: 
a. wordt de bedoelde uitkering of toeslag niet vermeerderd met de daarover door de werkgever 
verschuldigde premie op grond van artikel 24, tweede lid, van de Wet financiering sociale 
verzekeringen en wordt die uitkering of toeslag verminderd met het door de overheidswerknemer 
of gewezen overheidswerknemer verschuldigde deel van de premie op grond van dat lid; 
b. treedt, in afwijking van artikel 11, tweede lid, artikel 10, derde lid, van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, en artikel 11, derde lid, van de Ziektewet, voorzover die 

artikelleden betrekking hebben op de premie bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet 
financiering sociale verzekeringen, de overheidswerkgever niet in de plaats van het UWV; 
 
Artikel 38  
1. Voor het in ontvangst nemen en het verlenen van kwijting voor de betaling van de uitkering, 

wordt een minderjarige met een meerderjarige gelijk gesteld. 
2. Indien de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige zich schriftelijk bij het UWV verzet 

tegen betaling aan de minderjarige wordt de uitkering aan de wettelijke vertegenwoordiger 
betaald. 
 
Artikel 39 
1. Indien degene aan wie een uitkering is toegekend, aanspraak heeft op verstrekking of 
vergoeding van zorg als bedoeld in de Wet langdurige zorg en op grond van die wet een bijdrage 

voor die zorg verschuldigd is, is het UWV bevoegd de uitkering tot het bedrag van die bijdrage in 
plaats van aan degene, aan wie de uitkering is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen 
aan het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet. 
2. Indien degene, aan wie een uitkering is toegekend, in een inrichting ter verpleging van 
geesteszieken of van zwakzinnigen is opgenomen en het UWV, van de desbetreffende inrichting of 
van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente die de opnamekosten betaalt, 
het verzoek ontvangt om de uitkering aan die inrichting of die gemeente uit te betalen, is het UWV 

bevoegd dat verzoek zonder het stellen van andere voorwaarden in te willigen. 
3. Indien het eerste lid toepassing vindt, heeft de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid 
betrekking op het gedeelte van de uitkering, dat niet aan het Zorginstituut Nederland wordt 
uitbetaald. 
4. Een herziening van de uitkering op grond van het eerste lid als gevolg van een wijziging van de 
verschuldigde bijdrage vindt plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld. 
 

Artikel 40 
1. De uitkering is onvervreemdbaar en niet vatbaar voor verpanding of belening. 
2. Een machtiging tot het in ontvangst nemen van de uitkering, onder welke vorm of benaming 
ook verleend, is steeds herroepelijk. 
3. Elk beding, strijdig met het eerste of tweede lid, is nietig. 
 

Artikel 41 

De uitkering wordt niet betaald indien deze per maand  doorgaans minder bedraagt dan een 
achtste deel van het minimumloon. 
 
 
 



 

20 
 

Artikel 42 
1. De uitkeringsduur is ten minste drie maanden en ten hoogste 24 maanden, te rekenen vanaf de 
eerste dag waarop het recht op uitkering is ontstaan.  
2. Indien de werknemer:  

a. aantoont in de periode van vijf kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande aan het kalenderjaar 
waarin zijn eerste werkloosheidsdag is gelegen, in ten minste vier kalenderjaren over 52 of meer 
dagen per kalenderjaar respectievelijk over 208 of meer uren per kalenderjaar loon te hebben 
ontvangen, waarbij voor 1 januari 2013 52 of meer dagen bepalend is en vanaf 1 januari 2013 208 
of meer uren; of  
b. onmiddellijk voorafgaande aan of op zijn eerste dag van werkloosheid recht heeft op een 
uitkering op grond van een wet als genoemd in artikel 19, eerste lid, onderdeel b, c of d;  

1° is de uitkeringsduur een maand voor ieder kalenderjaar arbeidsverleden voor zover het 
arbeidsverleden niet meer dan tien kalenderjaren is; en  
2° wordt de uitkeringsduur, voor zover het arbeidsverleden meer is dan tien kalenderjaren, 
verlengd met een halve maand voor ieder kalenderjaar arbeidsverleden gelegen na 2015 en met 

een maand voor ieder kalenderjaar arbeidsverleden gelegen voor 2016. Bij het berekenen van de 
uitkeringsduur worden de maanden en de halve maanden bij elkaar opgeteld en wanneer die 

berekening niet leidt tot een aantal gehele maanden, telt een halve maand voor 15 kalenderdagen.  
3. Bij het vaststellen van de uitkeringsduur op grond van het eerste en tweede lid blijven perioden 
waarin recht op uitkering bestaat op grond van artikel 18, eerste lid, buiten beschouwing.  
4. Indien de duur van het arbeidsverleden gelegen voor 2016 niet louter uitgedrukt wordt in een 
aantal gehele kalenderjaren, wordt het kwart, halve of driekwart kalenderjaar geacht gelegen te 
zijn na 2015.  
5. Als de duur van het arbeidsverleden gelegen na 2015 niet louter uitgedrukt wordt in een aantal 

gehele kalenderjaren, wordt de duur van het arbeidsverleden naar beneden afgerond tot gehele 
kalenderjaren.  
6. Het arbeidsverleden, bedoeld in het tweede lid, wordt berekend door samentelling van:  
a. het aantal kalenderjaren, vanaf en met inbegrip van 2013 tot en met het kalenderjaar 
onmiddellijk voorafgaande aan het kalenderjaar waarin zijn eerste werkloosheidsdag is gelegen, 

waarin de werknemer over 208 of meer uren loon heeft ontvangen;  
b. het aantal kalenderjaren, vanaf en met inbegrip van 1998 tot 2013, waarover de werknemer 

over 52 of meer dagen loon heeft ontvangen; en  
c. het aantal kalenderjaren vanaf en met inbegrip van het kalenderjaar waarin de werknemer zijn 
18e verjaardag bereikte tot 1998.  
7. Een kalenderjaar wordt in aanmerking genomen bij de berekening, bedoeld in het vierde lid, 
onderdelen a en b, indien volgens de informatie, bedoeld in artikel 33d van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de werknemer in dat kalenderjaar over 52 of meer dagen 

loon heeft ontvangen respectievelijk over 208 of meer uren loon heeft ontvangen. 
 
Artikel 42a 
1. Voor de toepassing van artikel 42 worden met dagen waarover loon is ontvangen of met acht 
uren waarover loon is ontvangen, gelijkgesteld:  
a. dagen waarover recht bestond op een uitkering die naar aard en strekking overeenkomt met 
een uitkering op grond van de  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen  of met een uitkering 

op grond van de  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  voorzover de uitkering wordt 
toegekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 80% respectievelijk wordt toegekend 
over periodes waarin de persoon slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 20% te verdienen 
van het maatmaninkomen, bedoeld in artikel 1 van eerstgenoemde wet;  
b. dagen waarover een persoon een uitkering ontvangt op grond van hoofdstuk III van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten 
minste 80% of een toelage op grond van dat hoofdstuk, die al dan niet vermeerderd met de 

arbeidsongeschiktheidsuitkering 70% of meer bedraagt van het dagloon, waarnaar de 
arbeidsongeschiktheidsuitkering is of zou zijn berekend.  
2. Voor de toepassing van artikel 42 worden niet reeds in aanmerking genomen kalenderjaren 
waarin een persoon recht heeft op kinderbijslag op grond van artikel 7 van de Algemene 
Kinderbijslagwet of een andere gezinsbijslag als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel j, van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 

29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (PbEU 2004, L 166) voor 

een tot zijn huishouden behorend kind dat bij de aanvang van dat kalenderjaar de leeftijd van vijf 
jaar niet heeft bereikt, voor de helft gelijkgesteld met kalenderjaren waarin over 52 of meer dagen 
loon is ontvangen, respectievelijk over 208 of meer uren loon is ontvangen. De in de eerste zin 
bedoelde persoon wordt aangemerkt als verzorgend persoon.  
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3. Voor de toepassing van artikel 42 worden niet reeds in aanmerking genomen kalenderjaren 
vanaf en met in begrip van een bij ministeriële regeling nader te bepalen kalenderjaar, waarin een 
persoon inkomsten ontvangt voor het verlenen van zorg op grond van een regeling voor 
persoonsgebonden budget, die is gegrond op artikel 3.3.3 van de Wet langdurige zorg dan wel 

voor het verlenen van ondersteuning ten laste van een persoonsgebonden budget als bedoeld in 
artikel 2.3.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, voor de helft gelijkgesteld met 
kalenderjaren waarin over 52 of meer dagen loon is ontvangen, respectievelijk over 208 of meer 
uren loon is ontvangen, tenzij hij deze inkomsten ontvangt uit arbeid als bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, onderdeel e. De eerste zin is uitsluitend van toepassing indien de in de eerste zin 
bedoelde persoon aantoont dat deze zorgverlening aan deze voorwaarden voldoet of heeft 
voldaan. Die persoon wordt aangemerkt als verzorgend persoon. Bij ministeriële regeling kunnen 

nadere regels worden gesteld met betrekking tot de uitvoering van dit lid.  
4. Het tweede en derde lid vinden geen toepassing indien de verzorgende persoon in een 
kalenderjaar voor een periode langer dan een half jaar als werknemer in de zin van een wettelijke 
regeling inzake werkloosheid recht heeft op een uitkering ter zake van werkloosheid of op de 

loongerelateerde uitkering op grond van hoofdstuk 7 van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen.  

5. Voor de toepassing van het tweede lid wordt onder:  
a. een kind verstaan een eigen, aangehuwd of pleegkind;  
b. een pleegkind verstaan een kind dat als een eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.  
6. Voor de toepassing van artikel 42 worden dagen, tot een maximum van achttien maanden, 
waarover de werknemer onbetaald verlof heeft genoten, gelijkgesteld met dagen, waarover loon is 
ontvangen of met acht uren, waarover loon is ontvangen.  
7. Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 42 wordt niet als loon beschouwd een 

uitkering:  
a. op grond van deze wet, met uitzondering van een uitkering op grond van hoofdstuk IV van deze 
wet;  
b. op grond van hoofdstuk 7 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, met 
uitzondering van een uitkering aan de persoon die slechts in staat is om met arbeid ten hoogste 

20% te verdienen van het maatmaninkomen, bedoeld in artikel 1 van die wet;  
c. op grond van de  Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , berekend naar een 

arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%; of  
d. die naar aard en strekking overeenkomt met een uitkering als bedoeld in onderdeel a, b of c.  
8. Voor de toepassing van dit artikel en van artikel 42 wordt niet als loon beschouwd:  
a. het voordeel van het voor privé-doeleinden ter beschikking stellen van een auto, bedoeld in 
artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 1964;  
b. een uitkering ingevolge een voorziening op grond van een levensloopregeling als bedoeld in 

artikel 39d van de Wet op de loonbelasting 1964.  
9. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld:  
a. ter vaststelling van het aantal dagen respectievelijk het aantal uren waarover loon is ontvangen, 
bedoeld in artikel 42;  
b. op grond waarvan voor het bepalen van het aantal van 52 dagen of van het aantal van 208 
uren, bedoeld in artikel 42, dagen of uren waarover, anders dan bedoeld in het zesde lid, geen 
loon is ontvangen, worden gelijkgesteld met dagen of uren waarover loon is ontvangen. 

 
Artikel 42b 
1. Indien het recht op uitkering is geëindigd en vervolgens een nieuw recht op uitkering is 
ontstaan, zonder dat aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 42, tweede lid, onderdeel a of b, wordt 
voldaan, dan wordt de duur van dat nieuwe recht verlengd met:  
a. de resterende duur van het beëindigde recht, indien de werknemer over ten minste drie 
maanden een uitkering heeft ontvangen op grond van dat beëindigde recht;  

b. de duur van het beëindigde recht waarop drie maanden in mindering worden gebracht, indien 
de werknemer over minder dan drie maanden een uitkering heeft ontvangen op grond van dat 
beëindigde recht.  
2. Het eerste lid vindt geen toepassing voorzover het eerdere recht was geëindigd op grond van 
artikel 20, eerste lid, onderdeel a of c, en op grond van artikel 21 niet voor herleving in 
aanmerking zou zijn gekomen wegens het overschrijden van de in laatstgenoemd artikel bedoelde 

termijnen. 

 
Artikel 42c 
1. De persoon die op de dag, onmiddellijk voorafgaande aan de eerste dag van werkloosheid, 
werknemer in de zin van deze wet was, wordt voor de toepassing van de artikelen 42 en 42a als 
werknemer in de zin van deze wet beschouwd gedurende de periode waarin hij:  
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a. voor 1 januari 1987 als werknemer in de zin van de Werkloosheidswet of de  Wet 
Werkloosheidsvoorziening  zoals die wetten luidden op 31 december 1986 in dienstbetrekking 
heeft gestaan dan wel zijn militaire dienstplicht of in plaats daarvan vervangende dienst heeft 
vervuld;  

b. vanaf 1 januari 1987 een arbeidsverhouding had ter zake waarvan hem door het Rijk 
invaliditeitspensioen was verzekerd.  
2. Ten aanzien van de persoon, bedoeld in artikel 17c, vierde lid, is het eerste lid, onderdeel a, van 
overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 42d 
1. Indien de eerste werkloosheidsdag is gelegen op of na 1 januari 2016, en de berekening van het 

aantal kalenderjaren opgebouwd arbeidsverleden op grond van artikel 42, tweede lid, meer is dan 
24, wordt de uitkeringsduur in afwijking van artikel 42 als volgt berekend: A – B. De uitkomst 
wordt uitgedrukt in een aantal maanden arbeidsverleden en is ten minste 24 maanden. Hierbij 
staat:  

 A voor het aantal kalenderjaren dat op 1 januari 2016 aan opgebouwd arbeidsverleden bestaat of 
zou hebben bestaan op grond van artikel 42, zesde lid, met een maximum van 38; en 

 B voor het aantal kalenderkwartalen met ingang van 1 januari 2016 tot en met het 
kalenderkwartaal waarin de eerste werkloosheidsdag is gelegen.  
2. Dit artikel vervalt met ingang van 1 april 2019. 
 
Artikel 43 
1. Telkens nadat het recht op uitkering na gehele eindiging van dat recht is herleefd op grond van 
artikel 21, eindigt de uitkering zoveel later dan de in artikel 42, eerste, tweede en derde lid, 

bedoelde periode als de periode tussen de eindiging en herleving van het recht op uitkering heeft 
geduurd. 
2. Voor de persoon, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel d, aanhef en onder 1°, van de 
Ziektewet die eerder dan de eerste dag van de veertiende week van de ongeschiktheid tot het 
verrichten van zijn arbeid een uitkering ontvangt op grond van die wet wordt voor de vaststelling 

van de periode tussen de eindiging en de herleving van het recht op uitkering, de periode waarin 
het ziekengeld wordt uitbetaald tijdens de eerste 13 weken van ongeschiktheid tot het verrichten 

van zijn arbeid, buiten beschouwing gelaten.  
3. Voor de persoon, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel e of f, van de Ziektewet worden 
voor de vaststelling van de periode tussen de eindiging en de herleving van het recht op uitkering, 
telkens nadat het recht op uitkering geheel is geëindigd wegens ziekte, de eerste dertien weken 
waarin de persoon een uitkering ontvangt op grond van de Ziektewet buiten beschouwing gelaten.  
4. Voor de bepaling van de periode van dertien weken bedoeld in het derde lid, worden perioden 

waarover een uitkering op grond van de Ziektewet wordt ontvangen samengeteld, indien zij elkaar 
met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.  
5. Artikel 19, tweede lid, is van toepassing op het tweede tot en met vierde lid. 
 
Artikel 47 
1. De uitkering op grond van deze wet bedraagt per kalendermaand:  
a. 0,75 x (A – B x C/D) – E over de eerste twee maanden waarin recht op een uitkering bestaat; 

en  
b. 0,7 x (A – B x C/D) – E vanaf de derde maand waarin recht op een uitkering bestaat. 
Hierbij staat: 
A voor het maandloon; 
B voor het inkomen in een kalendermaand; 
C voor het dagloon; 
D voor het dagloon waarnaar de uitkering zou zijn berekend indien dat niet gemaximeerd zou zijn 

op het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag met 
betrekking tot een loontijdvak van een dag; en 
E voor het inkomen in verband met arbeid.  
2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen in verband met arbeid, 
bedoeld in het eerste lid wordt verstaan.  
 

Artikel 76  

1. Indien de werknemer die recht heeft op een uitkering op grond van hoofdstuk II, deelneemt of 
gaat deelnemen aan een voor hem, naar het oordeel van het UWV, noodzakelijke opleiding of 
scholing, blijft volgens door Onze Minister te stellen regels het recht op uitkering op grond van dat 
hoofdstuk bestaan. 

http://maxius.nl/werkloosheidswet/artikel21/
http://maxius.nl/werkloosheidswet/artikel42/
http://maxius.nl/ziektewet/artikel29/
http://maxius.nl/ziektewet/artikel29/
http://maxius.nl/ziektewet/artikel29/
http://maxius.nl/werkloosheidswet/artikel19/
http://maxius.nl/werkloosheidswet/artikel47/lid1/onderdeela
http://maxius.nl/werkloosheidswet/artikel47/lid1/onderdeelb
http://maxius.nl/wet-financiering-sociale-verzekeringen/artikel17/
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2. In de door Onze Minister te stellen regels, die voor verschillende groepen werknemers 
verschillend kunnen luiden, worden in ieder geval voorschriften en beperkingen gegeven met 
betrekking tot de aard, de omvang en de duur van de opleiding of scholing als bedoeld in het 
eerste en derde lid. 

3. In afwijking van het eerste lid, blijft het recht op uitkering op grond van hoofdstuk II van de 
herbeoordeelde bestaan totdat de, naar het oordeel van het UWV noodzakelijke opleiding of 
scholing is beëindigd, indien de opleiding of scholing deel uit maakt van een re-integratievisie als 
bedoeld in artikel 30a, vierde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, 
die, of een re-integratieplan als bedoeld in artikel 30a, zesde lid, van die wet, dat binnen drie 
maanden na de datum van verlaging of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering is 
opgesteld en met de opleiding of scholing is aangevangen voor de duur van de uitkering verstrijkt. 

4. Onder herbeoordeelde als bedoeld in het derde lid wordt verstaan: de werknemer wiens 
arbeidsongeschiktheidsuitkering is verlaagd of ingetrokken als gevolg van de toepassing van 
artikel 34, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 35, vijfde lid, 
van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of artikel 3:28, vijfde lid, van de Wet 

arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, of de persoon, bedoeld in artikel 2, derde 
lid, van het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten, wiens 

arbeidsongeschiktheidsuitkering is verlaagd of ingetrokken. 
 
Artikel 76a  
1. Het UWV kan toestemming verlenen aan de werknemer, die recht heeft op een uitkering op 
grond van hoofdstuk II, om op een proefplaats bij een werkgever gedurende maximaal zes 
maanden onbeloonde werkzaamheden te verrichten. 
2. Voor de werknemer, bedoeld in het eerste lid, blijft het recht op uitkering op grond van 

hoofdstuk II bestaan, onverminderd artikel 20, eerste lid, aanhef en onderdeel b, gedurende de 
periode waarover toestemming is verleend tot het verrichten van die werkzaamheden. 
3. De onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats zijn: 
a. werkzaamheden, waartoe de werknemer met zijn krachten en bekwaamheden in staat is; 
b. werkzaamheden, waarbij de werkgever, bij wie de proefplaatsing geschiedt, een 

aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering ten behoeve van de werknemer heeft afgesloten; 
c. werkzaamheden, die de werknemer niet reeds eerder onbeloond op een proefplaats bij die 

werkgever of diens rechtsvoorganger heeft verricht; en 
d. werkzaamheden, waarbij er, naar het oordeel van het UWV, een reëel uitzicht is op een op de 
onbeloonde werkzaamheden aansluitende dienstbetrekking van dezelfde of grotere omvang voor 
ten minste 6 maanden. 
4. Indien de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wegens ziekte worden onderbroken, wordt 
de periode waarin een uitkering bij ziekte wordt ontvangen, voor de toepassing van dat lid buiten 

beschouwing gelaten. 
5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de uitvoering van het 
eerste tot en met het vierde lid. 
 
Artikel 77a  
1. Het UWV kan een werknemer toestemming verlenen om gedurende 26 kalenderweken 
werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep 

te verrichten, indien: 
a. aannemelijk is dat de werknemer in de toekomst met die werkzaamheden structureel in zijn 
bestaan kan voorzien; 
b. de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen; 
c. de werknemer recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk II, anders dan op grond van 
artikel 18; 
d. geen werkzaamheden verricht worden in opdracht, ten behoeve, of onder verantwoordelijkheid 

van de werkgever bij wie de werknemer, bedoeld in het eerste lid, onmiddellijk voorafgaande aan 
het intreden van zijn werkloosheid als werknemer arbeid heeft verricht; 
e. deze toestemming tijdens de uitkeringsduur niet eerder aan de werknemer is verleend. 
2. Voor de werknemer, bedoeld in het eerste lid, blijft, onverminderd artikel 20, eerste lid, aanhef 
en onderdeel b, het recht op uitkering op grond van hoofdstuk II bestaan. 
3. De werknemer aan wie toestemming is verleend als bedoeld in het eerste lid wordt geacht 

werknemer te zijn en te blijven zolang die toepassing duurt. 

 
Artikel 78  
De werknemer, ten aanzien van wie artikel 75, 76, 76a, 77 of 77a wordt toegepast, wordt geacht 
werkloos te zijn en te blijven zolang die toepassing duurt. 
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Ziektewet 
 
Artikel 28 
1. De verzekerde is bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte verplicht, 

zo dikwijls dit nodig wordt geoordeeld, zich te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek door 
een door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aangewezen arts, zich op last van de 
arts tot het ondergaan van zodanig onderzoek te laten opnemen in de hem aangewezen inrichting, 
en in het algemeen de voorschriften van de arts die ertoe strekken om een geneeskundig 
onderzoek mogelijk te maken, op te volgen.  
2. De voor de verzekerde aan een geneeskundig onderzoek verbonden kosten worden aan hem 
door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vergoed. Door het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen kunnen dienaangaande regelen worden gesteld. 
 
Artikel 30 
1. De zieke werknemer is verplicht:  

a. passende arbeid te verrichten indien hij daartoe in de gelegenheid wordt gesteld;  
b. in voldoende mate te trachten passende arbeid te verkrijgen; en  

c. geen eisen te stellen in verband met door hem te verrichten arbeid die het aanvaarden of 
verkrijgen van passende arbeid belemmeren.  
2. Weigert de werknemer die aanspraak maakt op ziekengeld zonder deugdelijke grond de arbeid, 
bedoeld in het eerste lid, te verrichten, dan wordt het loon dat hij zou hebben ontvangen indien hij 
deze arbeid wel verricht had, beschouwd als inkomen als bedoeld in artikel 31, eerste lid.  
3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de in het eerste lid bedoelde werknemer 
verplichten zich als werkzoekende te laten registreren en die registratie tijdig te doen verlengen, 

indien hem daartoe het recht toekomt op grond van artikel 30b van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.  
4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de door hem daartoe aangewezen 
deskundige kunnen degene aan wie ziekengeld is toegekend voorschriften geven in het belang van 
een behandeling of van genezing dan wel voorzover dit voortvloeit uit de taak, bedoeld in artikel 

30 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, tot behoud, herstel en 
bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid.  

5. Onder passende arbeid als bedoeld in het eerste lid wordt, gedurende de eerste periode van zes 
maanden waarin recht bestaat op ziekengeld, verstaan arbeid die aansluit bij de arbeid waaruit de 
werknemer ziek is geworden. Na deze periode van zes maanden is alle arbeid die voor de krachten 
en bekwaamheden van de werknemer is berekend, passend, tenzij aanvaarding om redenen van 
lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd. Niet als passend wordt 
beschouwd arbeid op grond van een dienstbetrekking als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Wet 

sociale werkvoorziening of arbeid op grond waarvan men niet als werknemer in de zin van de 
Werkloosheidswet wordt aangemerkt. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden 
nadere regels gesteld omtrent het begrip passende arbeid, waarbij tevens wordt bepaald op welke 
wijze wordt vastgesteld of arbeid aansluit bij de arbeid waaruit de werknemer ziek is geworden, 
alsmede in welke gevallen een periode waarin een recht op uitkering op grond van de  
Werkloosheidswet  bestaat, wordt meegeteld bij de vaststelling van de periode, bedoeld in de 
eerste zin.  

 
Artikel 30a 
1. Onverminderd het elders in deze wet bepaalde terzake van herziening of intrekking van een 
besluit tot toekenning van ziekengeld en terzake van weigering van ziekengeld, herziet het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een dergelijk besluit of trekt hij dat in:  
a. indien het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting op grond van artikel 30, 31, 38, 
45 of 49 heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van ziekengeld;  

b. indien anderszins het ziekengeld ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend;  
c. indien het niet of niet behoorlijk nakomen van een verplichting op grond van artikel 28, 31,  45 
of 49 ertoe leidt dat niet kan worden vastgesteld of nog recht op ziekengeld bestaat.  
2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan geheel of gedeeltelijk van herziening of 
intrekking afzien indien daarvoor dringende redenen zijn. 
 

Artikel 31 

1. De verzekerde die aanspraak maakt op ziekengeld en tevens inkomen geniet, is verplicht 
hiervan vóór de uitkering van ziekengeld op door het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen in zijn reglement te bepalen wijze mededeling te doen.  
2. Op het ziekengeld wordt in mindering gebracht: p/100 x A x B/C waarbij:  
p staat voor het percentage van het dagloon dat de verzekerde als ziekengeld ontvangt;  
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A staat voor het inkomen;  
B staat voor het dagloon waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering is berekend;  
C staat voor het dagloon waarnaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering zou zijn berekend indien 
dat niet gemaximeerd zou zijn op het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale 

verzekeringen bedoelde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van een dag.  
3. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wat onder inkomen als bedoeld in dit artikel 
wordt verstaan. Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, 
niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of 
nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten. 
 
Artikel 33 

1. Het ziekengeld, dat als gevolg van een besluit als bedoeld in artikel 30, tweede lid, 30a of 45 
onverschuldigd is betaald, alsmede hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald, wordt door het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen teruggevorderd.  
2. Het ziekengeld dat onverschuldigd aan de werkgever is betaald, wordt door het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van de werkgever teruggevorderd, indien de 
werkgever het ziekengeld op grond van artikel 629, vijfde lid, van Boek 7 van het Burgerlijk 

Wetboek in mindering heeft kunnen brengen op het loon.  
3. In afwijking van het eerste lid kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen besluiten 
van terugvordering of van verdere terugvordering af te zien, indien degene van wie wordt 
teruggevorderd:  
a. gedurende vijf jaar volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;  
b. gedurende vijf jaar niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, maar het 
achterstallige bedrag over die periode, vermeerderd met de daarover verschuldigde wettelijke 

rente en de op de invordering betrekking hebbende kosten, alsnog heeft betaald;  
c. gedurende vijf jaar geen betalingen heeft verricht en niet aannemelijk is dat hij deze op enig 
moment zal gaan verrichten; of  
d. een bedrag, overeenkomend met ten minste 50% van de restsom in één keer aflost.  
4. De in het derde lid, onderdelen a, b en c, genoemde termijn is tien jaar indien de 

terugvordering het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, bedoeld 
in de artikelen 31, eerste lid, of 49.  

5. De in het derde lid, onder a en b, genoemde termijn is drie jaar indien:  
a. het gemiddeld inkomen van de belanghebbende in die periode de beslagvrije voet bedoeld in de 
artikelen 475c en 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te boven is gegaan; 
en  
b. de terugvordering niet het gevolg is van het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichting, 
bedoeld in artikel 49.  

6. Indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn kan het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen besluiten geheel of gedeeltelijk van terugvordering af te zien.  
7. Degene van wie wordt teruggevorderd is verplicht desgevraagd aan het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen de inlichtingen te verstrekken die voor de terugvordering van belang 
zijn.  
8. In afwijking van het eerste lid kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, onder 
voorwaarden die Onze Minister kan stellen, besluiten van terugvordering af te zien indien het terug 

te vorderen bedrag een door Onze Minister vast te stellen bedrag niet te boven gaat. 
 
Artikel 33a 
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de onverschuldigd betaalde uitkering, 
bedoeld in artikel 33, eerste en tweede lid, invorderen bij dwangbevel.  
2. Artikel 45g is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat indien het gemiddeld 
inkomen van de belanghebbende gedurende drie jaar de beslagvrije voet bedoeld in de artikelen 

475c en 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet te boven is gegaan, het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de aflossingsbedragen lager vaststelt. 
 
Artikel 33b 
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van 
tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij is vastgesteld dat onverschuldigd is betaald. 

 

Artikel 35 
1. Na het overlijden van degene, aan wie ziekengeld is toegekend, wordt met ingang van de dag 
na het overlijden, ziekengeld in de vorm van een overlijdensuitkering uitbetaald:  
a. aan de langstlevende van de echtgenoten;  
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b. bij ontstentenis van de in onderdeel a bedoelde persoon, aan de minderjarige kinderen tot wie 
de overledene in familierechtelijke betrekking stond;  
c. bij ontstentenis van de in de onderdelen a en b bedoelde personen, aan degenen met wie de 
overledene in gezinsverband leefde.  

2. De overlijdensuitkering is gelijk aan het bedrag van het ziekengeld over één maand doch niet 
over de zaterdagen en zondagen, berekend naar de hoogte van dat ziekengeld op de dag of 
laatstelijk voor de dag van overlijden van degene aan wie het ziekengeld is toegekend.  
3. In verband met het overlijden van degene aan wie ziekengeld is toegekend, is artikel 29, vierde 
lid, niet van toepassing.  
4. De overlijdensuitkering wordt ambtshalve of op verzoek aan de rechthebbende of 
rechthebbenden genoemd in het eerste lid, door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

uitbetaald.  
5. De overlijdensuitkering wordt in een bedrag ineens uitbetaald.  
6. Het bedrag van de overlijdensuitkering wordt verminderd met het bedrag aan ziekengeld dat, 
over na het overlijden gelegen dagen, reeds is uitbetaald.  

7. De overlijdensuitkering is niet vatbaar voor beslag. 
 

Artikel 37 
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is bevoegd verzekerden bij ongeschiktheid 
tot het verrichten van hun arbeid wegens ziekte op te roepen en te ondervragen op plaats, dag en 
uur, door hem te bepalen.  
2. Opgeroepenen en, indien hun toestand geleide nodig maakt, mede hun geleiders, worden 
reiskosten, verblijfkosten en tijdverlies vergoed in de gevallen en volgens regels, door het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vast te stellen. 

 
Artikel 38a  
1. De verzekerde die een werkgever heeft als bedoeld in de eerste afdeling, paragraaf 3, en die 
aanspraak maakt op ziekengeld is in geval van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid 
wegens ziekte verplicht dit op de tweede dag van die ongeschiktheid te melden aan zijn 

werkgever.  
4. Indien de verzekerde na een ziekmelding als bedoeld in het eerste lid weer geschikt is tot het 

verrichten van zijn arbeid, meldt hij aan de werkgever uiterlijk de tweede dag van die 
geschiktheid, de eerste dag waarop hij weer geschikt is tot het verrichten van zijn arbeid.  
 
Artikel 40  
1. Indien de degene (red.: lees: degene) aan wie ziekengeld is toegekend, aanspraak heeft op 
verstrekking of vergoeding van zorg als bedoeld in de Wet langdurige zorg en op grond van die 

wet een bijdrage voor die zorg verschuldigd is, is het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen bevoegd het ziekengeld tot het bedrag van die bijdrage in plaats van 
aan degene aan wie het ziekengeld is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan het 
Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet.  
2. Indien degene, aan wie ziekengeld is toegekend, in een inrichting ter verpleging van 
geesteszieken of van zwakzinnigen is opgenomen en het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen, van de desbetreffende inrichting of van het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente die de opnamekosten betaalt, het verzoek ontvangt om het 
ziekengeld aan die inrichting of die gemeente uit te betalen, is het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen bevoegd dat verzoek zonder het stellen van andere voorwaarden in te 
willigen.  
3. Indien het eerste lid toepassing vindt, heeft de in het tweede lid bedoelde bevoegdheid 
betrekking op het gedeelte van het ziekengeld, dat niet aan het Zorginstituut Nederland wordt 
uitbetaald.  

4. Een herziening van de betaling op grond van het eerste lid als gevolg van een wijziging van de 
verschuldigde bijdrage vindt plaats zonder dat dit bij beschikking is vastgesteld. 
 
Artikel 41 
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen schort de betaling van het ziekengeld op 
indien degene aan wie ziekengeld is toegekend een vreemdeling is die niet rechtmatig in 

Nederland verblijf houdt als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.  

2. De betaling van het ziekengeld wordt hervat indien betrokkene daartoe een aanvraag indient en 
het het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen is gebleken dat hij feitelijk buiten Nederland 
woont of verblijf houdt. 
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Artikel 42 
1. Is van de aanvrager of ontvanger van ziekengeld bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen een adres in Nederland bekend, terwijl in de basisregistratie personen 
ambtshalve is opgenomen dat hij is vertrokken naar een onbekend land van verblijf, dan verzoekt 

het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem de afwijkende registratie in de 
basisregistratie personen binnen een redelijke termijn ongedaan te laten maken.  
2. Wanneer na afloop van deze termijn, de afwijkende registratie niet is beëindigd of als uit de 
basisregistratie personen niet blijkt dat het college van burgemeester en wethouders van de 
desbetreffende gemeente de gegevens over het adres in onderzoek heeft genomen, schort het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de betaling van het ziekengeld aan de persoon, aan 
wie het ziekengeld is toegekend, op.  

3. De opschorting wordt beëindigd zodra is vastgesteld dat de persoon, bedoeld in het tweede lid, 
in het buitenland woont of verblijft of dat een adres in Nederland in de basisregistratie personen is 
opgenomen.  
4. Indien het onderzoek van het college van burgemeester en wethouders is afgerond en de 

persoon, bedoeld in het tweede lid, in de basisregistratie personen ambtshalve opgenomen blijft 
met gegevens over het vertrek uit Nederland, schort het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen de betaling van het ziekengeld op tot verblijf in het buitenland kan 
worden vastgesteld of een adres in Nederland in de basisregistratie personen is opgenomen. 
 
Artikel 45 
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen weigert het ziekengeld geheel of gedeeltelijk, 
tijdelijk of blijvend:  
a. indien de verzekerde niet binnen redelijke termijn geneeskundige hulp inroept en niet zich 

gedurende het gehele verloop van de ziekte onder behandeling blijft stellen of indien hij de 
voorschriften van de behandelende arts niet opvolgt;  
b. indien de verzekerde gedurende de ongeschiktheid tot werken zich schuldig maakt aan 
gedragingen, waardoor zijn genezing wordt belemmerd of nalaat voldoende mee te werken om 
aanpassing aan zijn ziekte of gebrek te verkrijgen;  

c. indien de verzekerde zonder deugdelijke grond nalaat gevolg te geven aan een verzoek, 
ingevolge deze wet gedaan door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen om te 

verschijnen of indien het geneeskundig onderzoek door een door het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen aangewezen deskundige door toedoen van de verzekerde niet kan 
plaatshebben;  
d. indien de verzekerde het voorschrift, gegeven in artikel 38a, eerste lid, of in artikel 38ab, eerste 
lid, niet opgevolgd heeft;  
e. indien de verzekerde zich niet houdt aan de in artikel 39, tweede lid, bedoelde 

controlevoorschriften;  
f. indien met betrekking tot de ongeschiktheid tot werken bij de uitvoering van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen onderscheidelijk de Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten toepassing wordt gegeven aan artikel 88 
van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het niet naleven van de 
artikelen 27, tweede lid, onderdelen a tot en met c, of vijfde lid, 28, eerste lid, 29 of 30, eerste of 

tweede lid, van laatstgenoemde wet, artikel 25 of 28, onderdeel a of b, van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 45 of 46, onderdeel a of b, van de Wet 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 3:37 of 3:38, eerste lid, onderdeel a of b, 
van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten onderscheidelijk artikel 2:67 
van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het niet naleven 
van de artikelen 2:7, tweede lid, onderdelen a tot en met c, en zesde lid, 2:8, eerste lid, 2:31 of  
2:32, tweede lid, van laatstgenoemde wet;  

g. indien de verzekerde zijn ongeschiktheid tot werken opzettelijk heeft veroorzaakt;  
h. indien de verzekerde de verplichting bedoeld in artikel 55, tweede lid, van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet of niet behoorlijk is nagekomen;  
i. indien de verzekerde de verplichting bedoeld in artikel 31, eerste lid, of 49 niet binnen de door 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen;  
j. indien de verzekerde door zijn doen en laten het Algemeen Werkloosheidsfonds, het sectorfonds 

of het Uitvoeringsfonds voor de overheid benadeelt of zou kunnen benadelen. Onder benadeling in 

de zin van dit onderdeel is niet begrepen het niet nakomen van de verplichtingen, bedoeld in de 
artikelen 31, eerste lid, en 49;  
k. indien de verzekerde een hem op grond van de artikelen 29g of 30 opgelegde verplichting niet 
nakomt, tenzij artikel 30, tweede lid, van toepassing is;  
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l. indien de verzekerde zonder redelijke gronden niet meewerkt aan een scholing of opleiding die 
wenselijk wordt geacht voor zijn inschakeling in de arbeid;  
m. indien de verzekerde zonder deugdelijke grond weigert of heeft geweigerd mee te werken aan 
door zijn werkgever of door een door die werkgever aangewezen deskundige gegeven redelijke 

voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om de verzekerde in staat te stellen 
passende arbeid te verrichten, dan wel indien bij de behandeling van de aangifte of de 
beoordeling, bedoeld in artikel 38, tweede lid, blijkt dat de verzekerde zonder deugdelijke grond 
onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht;  
n. indien de verzekerde zich niet houdt aan het voorschrift, bedoeld in artikel 38, tweede lid, derde 
zin;  
o. indien de belanghebbende zonder redelijke gronden niet meewerkt aan het opstellen van het 

plan van aanpak, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar 
arbeidsvermogen, of het re-integratieplan, bedoeld in artikel 30a, derde lid, van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen tenzij de belanghebbende de in artikel 7, onderdeel a, van 
de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt;  

p. indien de belanghebbende de verplichtingen die zijn opgenomen in het plan van aanpak, 
bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, of in het re-

integratieplan, bedoeld in artikel 30a, derde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk 
en inkomen, niet of niet behoorlijk is nagekomen tenzij de belanghebbende de in artikel 7, 
onderdeel a, van de Algemene Ouderdomswet bedoelde leeftijd heeft bereikt;  
q. indien de verzekerde die recht heeft op arbeidsondersteuning op grond van de  Wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten  op grond van artikel 2:39, vierde lid, van 
die wet geen inkomensvoorziening ontvangt;  
r. indien de verzekerde zich niet onthoudt van zeer ernstige misdragingen jegens de met de 

uitvoering van deze wet belaste personen en instanties tijdens het verrichten van hun 
werkzaamheden.  
2. Een maatregel als bedoeld in het eerste lid wordt afgestemd op de ernst van de gedraging en de 
mate waarin de verzekerde de gedraging verweten kan worden. Van het opleggen van een 
maatregel wordt in elk geval afgezien, indien elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.  

3. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een 
maatregel als bedoeld in het eerste lid en volstaan met het geven van een schriftelijke 

waarschuwing ter zake van het niet tijdig nakomen van de verplichting, bedoeld in artikel 31, 
eerste lid, 38, tweede lid, derde zin, of 49, indien het niet tijdig nakomen van de verplichting niet 
heeft geleid tot het ten onrechte of tot een te hoog bedrag verlenen van uitkering, tenzij het niet 
tijdig nakomen van de verplichting plaatsvindt binnen een periode van twee jaar te rekenen vanaf 
de datum waarop eerder aan de belanghebbende een zodanige waarschuwing is gegeven.  
4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan afzien van het opleggen van een 

maatregel indien daarvoor dringende redenen aanwezig zijn.  
5. Het opleggen van een maatregel blijft achterwege, indien voor dezelfde gedraging:  
a. een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 45a wordt opgelegd;  
b. een maatregel op grond van artikel 27, vierde lid, van de Werkloosheidswet wordt opgelegd, of  
c. een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 27a van de Werkloosheidswet wordt opgelegd.  
6. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het 
eerste en het tweede lid.  

7. Onder benadeling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel j, wordt mede verstaan de situatie dat 
de verzekerde zonder deugdelijke grond heeft nagelaten verweer te voeren tegen of heeft 
ingestemd met een beëindiging van de dienstbetrekking in de periode, bedoeld in artikel 29, 
eerste lid.  
8. Indien aan de persoon, bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdeel d, aanhef en onder 1°, in de 
eerste dertien weken van zijn ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte een 
maatregel op grond van artikel 27, vierde lid, van de Werkloosheidswet is opgelegd, wordt de 

beschikking waarbij die maatregel is opgelegd vanaf de eerste dag van de veertiende week van 
zijn ongeschiktheid of zoveel eerder als de uitkering op grond van de Werkloosheidswet  eindigt op 
grond van het bepaalde in artikel 20, eerste lid, onderdelen a en b, van de Werkloosheidswet, 
geacht gebaseerd te zijn op het eerste lid. 
 
Artikel 46 

1. Degene die binnen vier weken na het einde van zijn verzekering ongeschikt tot werken wordt, 

heeft tegenover het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aanspraak op ziekengeld alsof 
hij verzekerd was gebleven. Indien de verzekering berust op een dienstbetrekking als bedoeld in 
artikel 3 ontstaat de in de eerste zin bedoelde aanspraak op ziekengeld eerst na het eindigen van 
die dienstbetrekking.  
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2. Voor de vaststelling van het bedrag van het ziekengeld wordt de ongeschiktheid tot werken 
geacht te zijn ingetreden in de kalenderweek, waarin de verzekering is geëindigd.  
3. De in het eerste lid bedoelde aanspraak komt niet toe aan:  
a. degene die de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene 

Ouderdomswet, heeft bereikt, of in verband met artikel 6, eerste lid, onderdeel a of b niet 
verzekerd is;  
b. degene, die ingevolge de wetgeving van een andere Mogendheid aanspraak heeft op uitkering 
bij ziekte; en  
c. degene die recht heeft op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere 
werklozen of op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze werknemers .  

4. De in het eerste lid bedoelde aanspraak komt mede toe, voor zover het betreft de toepassing 
van artikel 29a, aan de vrouw, wier bevalling waarschijnlijk is, onderscheidenlijk wier bevalling 
plaatsvindt binnen een tijdsverloop van tien weken na het einde van haar verplichte verzekering.  
5. Voor de toepassing van dit artikel is ongeschikt tot werken degene, die ongeschikt is tot het 

verrichten van de arbeid, waarmede hij in zijn onderhoud placht te voorzien.  
6. In afwijking van het vijfde lid wordt, voor degene die uitsluitend verzekerd is geweest op grond 

van artikel 8, onderdeel a, indien artikel 19aa, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van toepassing is 
geweest, als ongeschikt tot werken aangemerkt de ongeschiktheid, bedoeld in artikel 19aa, eerste 
lid, aanhef en onderdeel b. 
 
Artikel 47a  
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen betaalt geen voorschot indien onzekerheid 
bestaat over het recht op loon als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of 

het recht op bezoldiging op grond van artikel 76a, eerste lid.  
2. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen schort de betaling van ziekengeld op of 
schorst de betaling, indien het van oordeel is of het gegronde vermoeden heeft dat:  
a. het recht op ziekengeld niet of niet meer bestaat;  
b. recht op een lagere ziekengelduitkering bestaat;  

c. de verzekerde of zijn wettelijk vertegenwoordiger een verplichting als bedoeld in artikel 30, 31, 
45 of 49 niet of niet behoorlijk is nagekomen.  

3. Indien een reïntegratiebedrijf aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen heeft 
gemeld dat het gegronde vermoeden bestaat dat een persoon aan wie ziekengeld is toegekend, 
onvoldoende medewerking verleent aan de op hem betrekking hebbende werkzaamheden van het 
reïntegratiebedrijf, neemt het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen een besluit omtrent 
de gehele of gedeeltelijke opschorting of schorsing van de betaling van het ziekengeld aan die 
persoon voor de duur van ten hoogste acht weken.  

4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt het reïntegratiebedrijf in kennis van een 
besluit tot opschorting of schorsing als bedoeld in het vierde lid. 
 
Artikel 48 
Voor zover betreft het in ontvangst nemen van een uitkering ingevolge deze wet en het verlenen 
van kwijting voor de betaling daarvan, wordt een minderjarige met een meerderjarige 
gelijkgesteld. Indien de wettelijke vertegenwoordiger zich tegen de betaling aan de minderjarige 

schriftelijk verzet bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, geschiedt de uitbetaling 
aan de wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Artikel 49 
De verzekerde is verplicht aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op zijn verzoek 
of onverwijld uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden mee te delen, waarvan hem 
redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van 

een door hem aangevraagde of aan hem toegekende ziekengelduitkering. Deze verplichting geldt 
niet indien die feiten en omstandigheden door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
kunnen worden vastgesteld op grond van bij wettelijk voorschrift als authentiek aangemerkte 
gegevens of kunnen worden verkregen uit bij ministeriële regeling aan te wijzen administraties. Bij 
ministeriële regeling wordt bepaald voor welke gegevens de tweede zin van toepassing is. 
 

Artikel 50 

1. Het ziekengeld is:  
a. onvervreemdbaar;  
b. niet vatbaar voor verpanding of belening.  
2. Volmacht tot ontvangst van het ziekengeld, onder welke vorm of benaming ook verleend, is 
steeds herroepelijk.  
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3. Elk beding, strijdig met enige bepaling van dit artikel, is nietig. 
 
Artikel 54 
1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt een ziekengeldreglement vast.  

2. Het ziekengeldreglement mag geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met deze wet en de 
daarop berustende bepalingen of met de statuten van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen.  
3. Het ziekengeldreglement mag geen bepalingen bevatten inzake hogere, langere of andere 
uitkeringen dan deze wet vaststelt dan wel bepaalt. 
 
Artikel 85 

De termijnen van het ziekengeld, welke niet zijn ingevorderd binnen twee jaren na de dag der 
betaalbaarstelling, worden niet meer uitbetaald. 
 
Wet Arbeid en Zorg 

 
Artikel 3:12  De rechtstreekse aanvraag van uitkering  

1. Indien de vrouwelijke gelijkgestelde, die in aanmerking wenst te komen voor toekenning van 
een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, geen werkgever heeft, doet zij de 
aanvraag daartoe bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uiterlijk twee weken voor 
de datum waarop zij het recht op uitkering wil laten ingaan. Artikel 3:11, eerste lid, tweede volzin, 
is van toepassing. Indien het recht op uitkering van de vrouwelijke gelijkgestelde, bedoeld in de 
eerste volzin, wordt verlengd op grond van artikel 3:8, vijfde lid, brengt zij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen daarvan op de hoogte. Artikel 3:3, tweede lid, tweede volzin, is van 

overeenkomstige toepassing. De vrouwelijke gelijkgestelde verstrekt aan het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen de op haar verzoek door het ziekenhuis af te geven verklaring, bedoeld 
in artikel 3:3, tweede lid.  
2. Indien de gelijkgestelde, die in aanmerking wenst te komen voor toekenning van uitkering in 
verband met adoptie of pleegzorg, geen werkgever heeft, doet hij de aanvraag daartoe bij het 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen uiterlijk twee weken voor ingang van de datum 
waarop hij het recht op uitkering wil laten ingaan. Artikel 3:11, derde lid, tweede en derde volzin, 

is van toepassing.  
3. Indien de aanvraag niet tijdig wordt gedaan, wordt de uitkering uitsluitend toegekend voor 
zover het tijdvak waarin sprake was van recht op uitkering in verband met zwangerschap en 
bevalling, adoptie of pleegzorg, valt in het jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag. Het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan in bijzondere gevallen ten gunste van de 
gelijkgestelde afwijken van de eerste zin.  

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder gelijkgestelde mede verstaan degene die recht 
op uitkering heeft op grond van artikel 3:10. 
 
Artikel 3:14 De uitbetaling van de uitkering 
1. De betaling geschiedt als regel in tijdvakken van een maand.  
2. De uitkering wordt betaald over iedere dag, doch niet over de zaterdagen en de zondagen.  
3. De artikelen 40, 41, 47a, 48 en 85 van de Ziektewet zijn van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 3:16 Van overeenkomstige toepassing zijnde artikelen 
1. Met betrekking tot een uitkering op grond van deze paragraaf zijn de volgende artikelen van de  
Ziektewet  en de op die artikelen berustende bepalingen van overeenkomstige toepassing:  
a. ter zake van het recht op uitkering: de artikelen 19a, 19b, 19c en 87;  
b. ter zake van herziening of intrekking: artikel 30a;  
c. ter zake van overlijden: de artikelen 1, tweede tot en met zevende lid, en 35;  

d. ter zake van oproeping en ondervraging: artikel 37;  
e. ter zake van ontheffing in verband met gemoedsbezwaren: artikel 43;  
f. ter zake van maatregelen: artikel 45, eerste lid, onderdelen e, h, i, j en r, en tweede tot en met 
zesde lid;  
g. ter zake van de inlichtingenverplichting: artikel 49. 
 

 


