Werkloosheid
In geval van werkloosheid kunt u naast een WW-uitkering mogelijk aanspraak maken op de
Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC).
U vindt deze regeling in de Cao umc (bijlage P).
Op grond van de BWUMC kan er sprake zijn van een voortgezette uitkering, een aanvullende
uitkering en/of een aansluitende uitkering:
Voortgezette uitkering WW
Als gevolg van wetswijzigingen is de opbouw en de duur van de WW-uitkering vanaf 1 januari 2016
versoberd. In de Cao umc 2015-2017 is afgesproken, dat de opbouw en duur van de WW-uitkering
voor umc-medewerkers niet verandert. Dit wordt dus aangevuld. Dit noemen we de voortgezette
uitkering WW.
1. Als uw WW in 2016 is gestart en de duur van uw WW-uitkering 24 maanden of langer is, dan
komt u mogelijk in aanmerking voor de voortgezette uitkering WW van de Cao umc.
2. Als uw WW in 2017 is gestart en de duur van uw WW-uitkering 10,5 maanden of langer is, dan
komt u mogelijk in aanmerking voor de voortgezette uitkering WW van de Cao umc.
Als u denkt voor deze voortgezette uitkering WW in aanmerking te komen, kunt u deze uitkering
2 maanden voor afloop van uw WW-uitkering aanvragen via de website van APG: www.mijnbww.nl.
Aanvullende uitkering
Als uw dagloon hoger is dan het maximumdagloon van de WW-uitkering heeft u recht op een
aanvulling op de WW-uitkering. Als u denkt voor deze uitkering in aanmerking te komen, kunt u
deze aanvragen via de website van APG: www.mijnbww.nl
Aansluitende uitkering
Als u werkloos bent geworden vanuit een dienstverband voor onbepaalde tijd én minimaal vijf
dienstjaren heeft, heeft u na afloop van de WW-uitkering of de voortgezette uitkering WW recht op
een aansluitende BWUMC-uitkering. Als u denkt voor deze uitkering WW in aanmerking te komen,
kunt u deze uitkering 2 maanden voor afloop van uw WW-uitkering aanvragen via de website van
APG: www.mijnbww.nl.
Omdat www.mijnbww.nl alleen bedoeld is voor aanvraag wordt er gewerkt aan nadere informatie en
toelichting op de NFU-website van de BWUMC.

