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Voorwoord 
 
De Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de organisaties van 
werknemers die als partijen optreden bij de CAO Nederlandse Universiteiten, zijn, gelet op artikel 
4.5, eerste en vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de 
artikelen 4, 16 en 17 van het Besluit van 6 december 1999, Stb. 1999, 528, houdende verdere 
vermindering van overheidsregels van rechtspositionele aard op het terrein van het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Besluit decentralisatie arbeids-voorwaardenvorming 
universiteiten, hogescholen en onderzoekinstellingen), de artikelen 5, eerste lid, 6 en 14 van het 
Convenant Decentralisatie Arbeidsvoorwaardenvorming Universiteiten van 1 juni 1999, het 
bepaalde in de CAO Nederlandse Universiteiten, voor de universiteiten eigen regelingen 
overeengekomen op het gebied van de werkloosheid (WNU), ziekte en arbeidsongeschiktheid 
(ZANU) en ziektekosten (ZNU). 
Deze regelingen zijn van kracht sinds 17 december 1999. 
 
Per 1 januari 2001 is de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) van toepassing op het 
universitaire personeel. CAO-partijen zijn een bovenwettelijke werkloosheidsregeling 
overeengekomen aanvullend op de WW, de zogenaamde Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling 
Nederlandse Universiteiten (BWNU). Deze regeling is met ingang van 1 januari 2001 van kracht 
voor werknemers die op of na die datum werkloos worden en voldoen aan de bepalingen hiervan. 
Voor op die datum reeds bestaande wachtgelders blijft de oude regeling (WNU) van kracht.  De 
Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU) is aangepast aan 
het van kracht worden van de ZW, de Wet SUWI en de Ziektekostenregeling Nederlandse 
Universiteiten (ZNU deel A en B) is geactualiseerd, maar inhoudelijk niet gewijzigd.  
 
Per 1 september 2005 bestaan de Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten 
uit twee versies.   
Versie 1 bestaat uit de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten 
(BWNU), de Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling (ZANU) en de Ziektekostenregeling 
(ZNU deel A en deel B). Vanwege het  vervallen van de (boven)wettelijke vervolguitkering per 1 
juli 2004 is de BWNU geactualiseerd. Ook de ZANU is geactualiseerd vanwege de beperking van 
de loondoorbetaling bij ziekte voor werknemers die ziek zijn geworden op of na 1 januari 2004.  
Versie 2 van de Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten bestaat uit de 
BWNU, inclusief de bovenwettelijke vervolguitkering, de WNU, de ZANU, exclusief de beperking 
van de loondoorbetaling bij ziekte en de ZNU deel A en deel B.     
   
De meest actuele versie van de regelingen Sociale Zekerheid kunt u vinden op de website van de 
VSNU (www.vsnu.nl). 
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Deel 1  Werkloosheidsregelingen 

A. BWNU, toelichting en 
 uitvoeringsregelingen 

 
 Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling 
 Nederlandse Universiteiten (BWNU) 
 
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 Definities 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. werkgever: het College van Bestuur van een universiteit, onderscheidenlijk in bijzondere 

gevallen het Bestuur van de Vereniging / Stichting, dan wel een door partijen in het 
Volgersbesluit aangewezen andere werkgever; 

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

c. betrokkene: degene die in dienstbetrekking staat of heeft gestaan als personeelslid van een 
universiteit, genoemd in de CAO Nederlandse Universiteiten, of van een door partijen in 
het Volgersbesluit aangewezen instelling, 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 personeelslid ten aanzien van wie het college van bestuur van een universiteit in 

overeenstemming met de raad van bestuur van het bij die universiteit behorende 
academische ziekenhuis heeft bepaald, dat voor hem het rechtspositieregime geldt dat 
geldt voor het personeel van dat academische ziekenhuis; 

d. diensttijd: de tijd doorgebracht: 
1. in een dienstbetrekking binnen de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, 

educatie en beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, onderzoekinstellingen, 
wetenschappelijk onderwijs en academische ziekenhuizen, of  

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

3. in een dienstbetrekking 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 
dienstbetrekking 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; 

e. ongemaximeerde berekeningsgrondslag: het dagloon dat geldt voor de WW, waarbij echter: 
1. de maximumdagloongrens van artikel 9 Coördinatiewet sociale verzekering buiten 

beschouwing wordt gelaten; 
2. een bijdrage strekkende tot betaling van de premie van een door de betrokkene 

afgesloten particuliere ziektekostenverzekering als bedoeld in artikel 1, tweede lid, 
onderdeel c, en artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Dagloonregels Invoeringswet 
stelselherziening sociale zekerheid, niet wordt aangemerkt als loon; 

3. een loonsuppletie, verstrekt op grond van artikel 15 BWNU of artikel 38 WNU, tot het 
loon wordt gerekend; 

f. gemaximeerde berekeningsgrondslag: de berekeningsgrondslag bedoeld onder e, maar ten 
hoogste de som van het schaalbedrag en de vakantie-uitkering behorend bij schaal 12, trede 
10, gedeeld door 21,75 uitkeringsdagen; 
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g. aanvulling op de WW-uitkering: de aanvulling op de WW-uitkering, bedoeld in artikel 4; 
h. aanvulling op de ZW-uitkering: de aanvulling op de ZW-uitkering, bedoeld in artikel 6; 
i. aansluitende uitkering: de aansluitende uitkering, bedoeld in artikel 8;  
j. bovenwettelijke uitkering: de aanvulling op de WW-uitkering, de aanvulling op de ZW-

uitkering en de aansluitende uitkering; 
k. dienstbetrekking: een dienstbetrekking in de zin van de 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. suppletie: een suppletie op grond van de artikelen 21 en verder van de Ziekte- en 

Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten; 
p. minimumloon: het minimumloon, bedoeld in artikel 14, tweede lid, WW; 
q. de OOW: de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen; 
r. fase 2 en fase 3 van de OOW: fase 2 respectievelijk fase 3, bedoeld in artikel 94, tweede lid, 

OOW. Fase 2 is ingaan op 1 januari 2001, fase 3 die in zou gaan op1 januari 2003 is 
afgesteld; 

s. de WNU: de Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten; 
t. de WW: de Werkloosheidswet; 
u. de ZW: de Ziektewet; 
v. loongerelateerde uitkering: de loongerelateerde uitkering, bedoeld in hoofdstuk IIA, 

afdeling II van de WW; 
w. vervallen 
x. kortdurende uitkering: de kortdurende uitkering, bedoeld in Hoofdstuk IIB van de WW.  
 
 
Artikel 2 Beperking aanspraken op grond van deze regeling 
 
Voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, geeft deze regeling geen aanspraken voor 
zover de betrokkene arbeidsuren heeft verloren uit een dienstbetrekking op grond waarvan hij 
geen betrokkene is.  
 
 
Artikel 3 Indexering 
 
1. De ongemaximeerde en de gemaximeerde berekeningsgrondslag, alsmede het bedrag 

genoemd in artikel 1, onderdeel f, worden periodiek herzien. Op deze herziening is artikel 
46 WW 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 
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Hoofdstuk 2 Bovenwettelijke uitkering 

 
Artikel 4 Het recht op aanvulling op de WW-uitkering 
 
1. De betrokkene die recht heeft op een uitkering op grond van de WW, met uitzondering van 

een uitkering op grond van hoofdstuk IV WW, heeft recht op een aanvulling op de WW-
uitkering. 

2. Op de aanvulling, bedoeld in het eerste lid, zijn de artikelen 16, 19, 20, 21, 76 en 78 van de 
WW van overeenkomstige toepassing.  

 
 
Artikel 5 Duur en hoogte van de aanvulling op de WW- uitkering 
 
1. De duur van de aanvulling op de WW-uitkering is gelijk aan de duur van de WW-uitkering.  
2. Op de duur van de aanvulling op de WW-uitkering is artikel 43 WW van overeenkomstige 

toepassing.  
3. De loongerelateerde uitkering wordt gedurende de eerste 12 maanden per dag aangevuld tot 

78% en vervolgens tot 70% van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag. Voor de 
bepaling van de duur van de periode van 12 maanden, bedoeld in de vorige volzin, wordt 
artikel 43 WW overeenkomstig toegepast, en worden perioden van aanvulling op de ZW-
uitkering mede in aanmerking genomen. 

4. vervallen 
5. De kortdurende uitkering wordt per dag aangevuld tot 108% van het minimumloon; indien 

78% van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag lager is dan 108% van het 
minimumloon, wordt de kortdurende uitkering echter per dag aangevuld tot 78% van de 
ongemaximeerde berekeningsgrondslag. 

6. Op de hoogte van de aanvulling zoals bedoeld in dit artikel is artikel 47, tweede en derde lid 
WW van overeenkomstige toepassing. 

7. Voor de berekening van de hoogte van de aanvullingen, bedoeld in dit artikel, wordt de 
uitkering op grond van de WW geacht onverminderd te zijn ontvangen indien deze op 
grond van enige wettelijke bepaling geheel of gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet of niet 
geheel is betaald.  

 
 
Artikel 6 Het recht op aanvulling op de ZW-uitkering 
 
1. De betrokkene die recht op uitkering op grond van de ZW heeft  

a. en die recht op aanvulling op de WW-uitkering of op aansluitende uitkering zou 
hebben gehad als hij niet ziek was geweest, of 

b. onder toepassing van artikel 46 ZW, terwijl hij laatstelijk voor de ZW verzekerd was op 
grond van een WW-uitkering waaraan een recht op bovenwettelijke uitkering was 
verbonden, 

heeft recht op aanvulling op de ZW-uitkering. 
2. In afwijking van het eerste lid heeft de betrokkene geen recht op aanvulling op de ZW-

uitkering over tijdvakken waarin hij recht heeft op uitkering of bezoldiging op grond van de 
Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse universiteiten. 
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Artikel 7 Duur en hoogte van de aanvulling op de ZW-uitkering 
 
1. De duur van de aanvulling op de ZW-uitkering is gelijk aan de duur van de ZW-uitkering.  
2. De ZW-uitkering wordt voor de betrokkene: 

a. die bij aanvang van het recht op aanvulling op de ZW-uitkering recht zou hebben gehad 
op een aanvulling op de WW-uitkering, aangevuld tot het percentage bedoeld in artikel 
5, derde of vijfde lid dat voor hem zou hebben gegolden als hij niet ziek was geweest; 

b. die bij aanvang van het recht op aanvulling op de ZW-uitkering recht zou hebben gehad 
op een aansluitende uitkering, aangevuld tot het percentage, bedoeld in artikel 9, 
zevende lid; 

c. die recht op ZW-uitkering heeft onder toepassing van artikel 46 ZW en op wie 
onderdeel b niet van toepassing is, aangevuld tot het percentage bedoeld in artikel 5, 
derde of vijfde lid, waartoe zijn WW-uitkering zou zijn aangevuld indien deze niet was 
geëindigd.  

3. Voor de berekening van de hoogte van de aanvulling op de ZW-uitkering wordt de uitkering 
op grond van de ZW geacht onverminderd te zijn ontvangen indien deze op grond van 
enige wettelijke bepaling geheel of gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet of niet geheel is 
betaald.  

 
 
Artikel 8 Het recht op aansluitende uitkering 
 
1. De betrokkene die recht heeft op loongerelateerde uitkering heeft, zodra het einde van de 

duur van de loongerelateerde WW-uitkering is bereikt, recht op een aansluitende uitkering 
indien hij op de eerste werkloosheidsdag de leeftijd van 41 jaar heeft bereikt en een 
diensttijd heeft van ten minste 5 jaar. Indien het recht op WW-uitkering van de betrokkene 
na afloop van een periode van ZW-uitkering niet meer herleeft omdat er voor de WW-
uitkering geen duur meer resteert, gaat in afwijking van de eerste volzin de aansluitende 
uitkering in op de dag per welke het recht op ZW-uitkering eindigt.  

2. Op de aansluitende uitkering zijn de artikelen 16, 19, 20, 21, 76 en 78 WW van 
overeenkomstige toepassing.  

3. In afwijking van het tweede lid eindigt het recht op aansluitende uitkering niet door de 
omstandigheid dat de betrokkene wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet beschikbaar 
is om arbeid te aanvaarden, indien hij geen recht heeft op een uitkering als bedoeld in 
artikel 19, eerste lid, onderdeel a of b, WW vanwege het enkele feit dat zijn verzekering op 
grond van de daar bedoelde wetten is geëindigd, tenzij de duur van de aansluitende 
uitkering is verstreken. 

 
 
Artikel 9 Duur en hoogte van de aansluitende uitkering 
 
1. De duur van de aansluitende uitkering is voor de betrokkene die op de eerste 

werkloosheidsdag een diensttijd heeft van ten minste 5 jaar en  
41 jaar oud is: 6 maanden 
42 jaar oud is: 1 jaar 
43 jaar oud is: 1,5 jaar 
44 jaar of ouder is: 2 jaar  

2. De duur van de aansluitende uitkering is voor de betrokkene die op de eerste 
werkloosheidsdag een diensttijd heeft van ten minste 7 jaar en  
45 jaar oud is: 2,5 jaar  
46 jaar oud is: 3 jaar  
47 jaar oud is: 3,5 jaar 
48 jaar oud is: 4 jaar  
49 jaar of ouder is: 4,5 jaar  

3. De aansluitende uitkering duurt voor de betrokkene die op de eerste werkloosheidsdag een 
diensttijd heeft van ten minste 12 jaar en 50 jaar of ouder is, tot de dag waarop hij 65 jaar 
wordt.  
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4. Op de duur van de aansluitende uitkering is artikel 43 WW van overeenkomstige 
toepassing. Indien de aansluitende uitkering ingaat op de dag per welke een recht op ZW-
uitkering eindigt, worden de eerste drie maanden van de ZW-uitkering, bedoeld in artikel 
43, tweede en derde lid, WW in mindering gebracht op de duur van de aansluitende 
uitkering zoals bedoeld in het eerste en tweede lid.   

5. Indien de duur van de loongerelateerde WW-uitkering onder overeenkomstige toepassing 
van artikel 76 WW is verlengd, wordt de duur van deze verlenging in mindering gebracht 
op de duur van de aansluitende uitkering, bedoeld in het eerste en tweede lid.  

6. Indien de betrokkene bij het einde van zijn dienstbetrekking recht heeft op: 
a. een uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel b, WW of op een uitkering 

die daarmee naar aard en strekking overeenkomt, en nadien als gevolg van een 
vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid op minder dan 80% recht krijgt op 
een WW-uitkering waaraan een recht op aansluitende uitkering is verbonden, wordt de 
duur van deze aansluitende uitkering, indien die is vastgesteld op grond van het eerste 
of tweede lid, verminderd met de duur van de periode tussen het einde van zijn 
dienstbetrekking en de eerste werkloosheidsdag; 

b. een uitkering op grond van de ZW of een daarmee naar aard en strekking 
overeenkomende uitkering, onmiddellijk gevolgd door een uitkering als bedoeld in 
artikel 19, eerste lid, onderdeel b, WW of op een uitkering die daarmee naar aard en 
strekking overeenkomt, en nadien als gevolg van een vaststelling van de mate van 
arbeidsongeschiktheid op minder dan 80% recht krijgt op een WW-uitkering waaraan 
een recht op aansluitende uitkering is verbonden, wordt de duur van deze aansluitende 
uitkering, indien die is vastgesteld op grond van het eerste of tweede lid, verminderd 
met de duur van de periode tussen het einde van zijn ZW- of daarmee overeenkomende 
uitkering en de eerste werkloosheidsdag. 

7. De aansluitende uitkering bedraagt per dag 70% van de gemaximeerde berekenings-
grondslag. Zolang en voorzover de betrokkene tegelijk recht heeft op een aansluitende 
uitkering op grond van dit artikel en een WW-uitkering of een bovenwettelijke uitkering, 
heeft de aansluitende uitkering op grond van dit artikel het karakter van een aanvulling tot 
70% van de gemaximeerde berekeningsgrondslag. Artikel 5 zevende lid is van 
overeenkomstige toepassing. 

8. Op de hoogte van de aansluitende uitkering is artikel 47, tweede en derde lid, WW van 
overeenkomstige toepassing.  

 
 
Artikel 10 Het geldend maken van het recht op bovenwettelijke uitkering 
 
1. De artikelen 22 tot en met 27 en 28 WW zijn van overeenkomstige toepassing op de 

aanvulling op de WW-uitkering en op de aansluitende uitkering, behalve in de situatie, 
bedoeld in artikel 8, derde lid.  

2. De artikelen 28, 30, 30a, 31, eerste lid, 37, 38a, eerste en vierde lid, 44, 45, 49 en 54 ZW zijn 
van overeenkomstige toepassing op de aanvulling op de ZW-uitkering en op de 
aansluitende uitkering in de situatie, bedoeld in artikel 8, derde lid.  

3. Indien de betrokkene de verplichting, bedoeld in artikel 25 WW, artikel 31, eerste lid, ZW of 
artikel 49 ZW niet of niet behoorlijk is nagekomen, kan de werkgever de bovenwettelijke 
uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk, weigeren.  
Partijen kunnen nadere regels stellen aangaande de vorige volzin.  

 
 
Artikel 11 De betaling van de bovenwettelijke uitkering 
 
1. Met inachtneming van het tweede lid zijn de artikelen 30 tot en met 41 WW van 

overeenkomstige toepassing op de aanvulling op de WW-uitkering en op de aansluitende 
uitkering, behalve in de situatie, bedoeld in artikel 8, derde lid. Artikel 41 WW wordt op de 
bovenwettelijke uitkering uitsluitend toegepast indien het uit te betalen bedrag van de WW-
uitkering en de bovenwettelijke uitkering samen een hoogte heeft als bedoeld in artikel 41 
WW.  
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2. Bij de overeenkomstige toepassing van artikel 35c WW op de aanvullingen op de 
kortdurende uitkering: : 
a. vervallen 
b. wordt bij samenloop van meerdere kortdurende uitkeringen voor 70% gelezen: 108%; 
c. wordt bij samenloop van een of meer kortdurende uitkeringen onderdeel b toegepast 

naar evenredigheid van het aantal arbeidsuren per week waarvoor recht bestaat op 
een kortdurende uitkering.  

3. De artikelen 31, tweede tot en met vijfde lid, 32 tot en met 33b, 40 tot en met 42, 47 tot en 
met 48, 50 en 85 ZW zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvulling op de ZW-
uitkering en op de aansluitende uitkering in de situatie, bedoeld in artikel 8, derde lid. 

 
 
Artikel 11a Uitkering indien geen recht op WW-uitkering bestaat 
 
1. Partijen kunnen regels stellen waarbij een recht op uitkering wordt toegekend aan 

categorieën van betrokkenen die op grond van de overige artikelen van dit besluit geen 
recht hebben op bovenwettelijke uitkering omdat zij geen recht hebben op WW-uitkering. 

2. Een recht op uitkering, toegekend op grond van het eerste lid:  
a. wordt voor de toepassing van dit besluit gelijkgesteld met een recht op 

bovenwettelijke uitkering; en 
b. eindigt niet door de omstandigheid dat de betrokkene wegens ziekte of 

arbeidsongeschiktheid niet beschikbaar is om arbeid te aanvaarden, indien hij geen 
recht heeft op een uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel a of b, WW 
vanwege het enkele feit dat zijn verzekering op grond van de daar genoemde wetten 
is geëindigd; en 

c. is, indien de betrokkene alsnog of wederom recht krijgt op WW-uitkering, niet van 
invloed op het recht op bovenwettelijke uitkering dat voor de betrokkene verbonden is 
aan dat recht op WW-uitkering.  

3. Zolang en voorzover de betrokkene tegelijk recht heeft op een uitkering, toegekend op 
grond van het eerste lid, en een WW-uitkering, een ZW-uitkering, een bovenwettelijke 
uitkering of een uitkering die daar naar aard en strekking mee overeenkomt, heeft de 
uitkering op grond van het eerste lid het karakter van een aanvulling tot de hoogte die de 
uitkering op grond van het eerste lid zonder de samenloop zou hebben. Artikel 5, zevende 
lid, is van overeenkomstige toepassing.  
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Hoofdstuk 3 [Vervallen.] 

 
Artikel 12 [Vervallen.] 
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Hoofdstuk 4 De overlijdensuitkering 

 
Artikel 13 
 
1. Indien de betrokkene die recht heeft op bovenwettelijke uitkering of op uitkering op grond 

van artikel 15, overlijdt: 
a. wordt de overlijdensuitkering, bedoeld in de artikelen 35 en 36 ZW en artikel 23 

Toeslagenwet, aangevuld tot het dagbedrag van de WW-uitkering, de ZW-uitkering, de 
toeslag op grond van de Toeslagenwet en de bovenwettelijke uitkering waarop de 
betrokkene op de dag van zijn overlijden recht had, vermenigvuldigd met 65,25;  

b. wordt, indien er geen recht bestaat op een overlijdensuitkering op grond van de ZW 
uitsluitend omdat de betrokkene niet meer verzekerd is op grond van de ZW, een 
overlijdensuitkering toegekend onder overeenkomstige toepassing van artikel 35 en 
artikel 36, eerste lid, ZW. Deze uitkering wordt aangevuld overeenkomstig het bepaalde 
onder a. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt een gezamenlijke huishouding slechts aanwezig 
geacht indien uit een ter zake verleden notariële akte alsmede uit een uittreksel van de 
gemeentelijke basisadministratie blijkt dat twee ongehuwde en niet als partner 
geregistreerde personen, tussen wie geen bloedverwantschap in de eerste of tweede graad 
bestaat, een gezamenlijk woonadres hebben en beiden een bijdrage leveren in de kosten 
van de huishouding, dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien. 

3. De overlijdensuitkering, bedoeld in het eerste lid, wordt zo spoedig mogelijk betaald, maar 
in elk geval binnen één maand na de vaststelling van het recht op de overlijdensuitkering. 

4. Andere bedragen waarop de nabestaanden ter zake van het overlijden recht hebben uit of in 
verband met dienstbetrekkingen van de betrokkene, worden op de overlijdensuitkering in 
mindering gebracht voor zover de inkomsten uit of in verband met die dienstbetrekkingen 
in mindering werden gebracht op de WW-uitkering, de ZW-uitkering of de bovenwettelijke 
uitkering van de betrokkene. De vorige volzin wordt niet toegepast voor zover met die 
dienstbetrekkingen, of met de inkomsten uit of in verband daarmee, al rekening is 
gehouden bij de toepassing van het eerste lid. 

5. Vorderingen op de betrokkene ter zake van onverschuldigd betaalde uitkering op grond van 
deze regeling kunnen met de overlijdensuitkering worden verrekend. 

6. De artikelen 33 tot en met 33b ZW 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 als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel b, 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. Op dit bedrag zijn het derde en zesde lid van overeenkomstige 
toepassing. 
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Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen in geval van arbeids-
 ongeschiktheid 

 
Artikel 14 Samenloop met suppletie 
 
1. Zolang een betrokkene uit hoofde van een ontslag recht heeft op suppletie, heeft hij uit 

hoofde van dat ontslag geen recht op bovenwettelijke uitkering. 
2. Indien de voor de betrokkene geldende duur van de bovenwettelijke uitkering, zoals 

vastgesteld per de ingangsdatum van het ontslag, langer zou zijn dan de duur van de 
suppletie, heeft de betrokkene recht op bovenwettelijke uitkering met ingang van de dag per 
welke het recht op suppletie door het verstrijken van de duur eindigt. Duur en hoogte van 
de bovenwettelijke uitkering worden in dat geval vastgesteld alsof er op de ingangsdatum 
van het ontslag een recht op aanvulling op de WW-uitkering, eventueel gevolgd door een 
recht op aansluitende uitkering, zou zijn ontstaan en tot het verstrijken van de duur van de 
suppletie ononderbroken zou zijn doorgelopen. 

3. Zolang en voor zover de betrokkene tegelijk recht heeft op een bovenwettelijke uitkering op 
grond van dit artikel en een WW-uitkering, een ZW-uitkering, een andere bovenwettelijke 
uitkering of een uitkering die daar naar aard en strekking mee overeenkomt, heeft de 
bovenwettelijke uitkering op grond van dit artikel het karakter van een aanvulling tot de 
hoogte, bedoeld in artikel 5, derde of vijfde lid, of artikel 9, zevende lid, die voor de 
betrokkene geldt op grond van het tweede lid. Artikel 5, zevende lid, is van overeenkomstige 
toepassing. 
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Hoofdstuk 6 Reïntegratiebevorderende regelingen 

 
Artikel 15 Loonsuppletie 
 
1. De betrokkene, wiens recht op bovenwettelijke uitkering binnen de duur, bedoeld in het 

zevende lid, geheel of gedeeltelijk is geëindigd wegens de aanvang van een nieuwe 
dienstbetrekking, heeft recht op loonsuppletie indien het loon in zijn nieuwe 
dienstbetrekking minder bedraagt dan de ongemaximeerde berekeningsgrondslag, dan wel, 
indien het tiende lid van toepassing is, minder bedraagt dan het daar bedoelde deel van de 
ongemaximeerde berekeningsgrondslag. 

2. Het eerste lid is mede van toepassing op de betrokkene die geen recht op bovenwettelijke 
uitkering heeft, maar dit recht wel zou hebben gehad als hij geen nieuwe dienstbetrekking 
had aanvaard. Voor de toepassing van het eerste lid wordt ten aanzien van deze betrokkene 
gehandeld alsof hij aansluitend aan zijn arbeidsurenverlies als betrokkene een recht op 
bovenwettelijke uitkering zou hebben verkregen. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid: 
a. wordt onder nieuwe dienstbetrekking niet verstaan: een arbeidsverhouding die op 

grond van artikel 4 of 5 WW als dienstbetrekking wordt beschouwd; 
b. wordt mede als nieuwe dienstbetrekking aangemerkt: een arbeidsverhouding waarop 

buitenlands recht van toepassing is en die naar aard en strekking overeenkomt met een 
dienstbetrekking, anders dan bedoeld onder a. 

4. In afwijking van het eerste en tweede lid heeft de betrokkene geen recht op loonsuppletie 
indien zijn bovenwettelijke uitkering blijvend geheel is, respectievelijk zou zijn, geweigerd 
in verband met overtreding van artikel 24, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, onderdeel b, 
WW. 

5. Het recht op loonsuppletie eindigt: 
a. voor zover de betrokkene arbeidsuren, alsmede het recht op onverminderde 

loonbetaling over die arbeidsuren, uit zijn nieuwe dienstbetrekking verliest; 
b. zodra de betrokkene het recht op loonbetaling uit zijn nieuwe dienstbetrekking verliest 

terwijl die dienstbetrekking blijft bestaan;  
c. met ingang van een berekeningsperiode als bedoeld in het achtste lid, indien over die 

berekeningsperiode het loon in de nieuwe dienstbetrekking niet meer lager is dan de 
ongemaximeerde berekeningsgrondslag of het deel daarvan, bedoeld in het eerste lid; 

d. zodra de omstandigheid, bedoeld in het vierde lid, zich voordoet;  
e. zodra de duur van de loonsuppletie is verstreken. 

6. Indien het recht op loonsuppletie is geëindigd op grond van het vijfde lid, onderdeel a, b of 
c, heeft de betrokkene opnieuw recht op loonsuppletie indien de omstandigheid die het 
recht heeft doen eindigen heeft opgehouden te bestaan en de betrokkene binnen de duur, 
bedoeld in het zevende lid, opnieuw voldoet aan de voorwaarden, gesteld in het eerste of 
tweede lid, zonder dat de omstandigheid, bedoeld in het vierde lid, zich voordoet. Voor 
zover de betrokkene tegelijk recht op loonsuppletie heeft op grond van meer dan één recht 
op bovenwettelijke uitkering, wordt alleen het hoogste recht op loonsuppletie uitbetaald. 

7. De loonsuppletie duurt uiterlijk tot het einde van de duur van de aansluitende uitkering, 
zoals die is vastgesteld per de eerste werkloosheidsdag.  

8. De berekeningsperiode van de loonsuppletie is het deel van een kalendermaand waarover 
de betrokkene recht heeft op loon uit zijn nieuwe dienstbetrekking en waarin de duur, 
bedoeld in het zevende lid, nog niet is verstreken. 

9. De loonsuppletie is in de eerste helft van de duur van de bovenwettelijke uitkering, bedoeld 
in het zevende lid, gelijk aan het verschil tussen enerzijds het onverminderde loon in de 
nieuwe dienstbetrekking en anderzijds de ongemaximeerde berekeningsgrondslag, beide 
herleid tot het bedrag dat geldt over de berekeningsperiode. In de tweede helft van de duur 
van de bovenwettelijke uitkering, bedoeld in het zevende lid, bedraagt de loonsuppletie 90% 
van het verschil, bedoeld in de eerste volzin. 

10. In afwijking van het negende lid wordt, indien de nieuwe dienstbetrekking een kleinere 
urenomvang per week heeft dan de bovenwettelijke uitkering waarop de betrokkene recht 
had of zou hebben gehad, voor de berekening bedoeld in het negende lid de 
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ongemaximeerde berekeningsgrondslag vermenigvuldigd met de urenomvang per week 
van de nieuwe dienstbetrekking, gedeeld door de urenomvang per week van de 
bovenwettelijke uitkering waarop de betrokkene recht had of zou hebben gehad. Indien de 
nieuwe dienstbetrekking geen vaste urenomvang of vaste gemiddelde urenomvang per 
week heeft, wordt bij deze berekening de gemiddelde urenomvang per week in de 
berekeningsperiode, bedoeld in het achtste lid, in aanmerking genomen. Dit lid wordt niet 
toegepast als zowel de nieuwe dienstbetrekking als het recht op bovenwettelijke uitkering 
een urenomvang per week heeft, gelijk aan die van een volledige dienstbetrekking. 

11. De loonsuppletie wordt toegekend op aanvraag van de betrokkene. De betrokkene die voor 
loonsuppletie in aanmerking wil komen is verplicht: 
a. binnen drie maanden na het ontstaan van het recht op loonsuppletie een aanvraag om 

loonsuppletie in te dienen, en 
b. de door partijen te stellen controlevoorschriften loonsuppletie na te leven, en 
c. indien zijn nieuwe dienstbetrekking geen voor hem passende arbeid is en voor zover 

hem deze verplichting door de werkgever schriftelijk is opgelegd, passende arbeid 
tegen een hoger loon te aanvaarden indien deze hem wordt aangeboden; indien de 
betrokkene deze verplichtingen niet nakomt, zijn de artikelen 23, 24, 26 en 27 WW van 
overeenkomstige toepassing. 

12. Artikel 25 WW is van overeenkomstige toepassing op de loonsuppletie. Indien de 
betrokkene de hieruit voortvloeiende verplichtingen niet of niet behoorlijk is nagekomen, 
kan de werkgever de loonsuppletie tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk, weigeren. 
Partijen kunnen nadere regels stellen aangaande de vorige volzin. 

13. De loonsuppletie wordt per maand achteraf betaald. Op de betaling van de loonsuppletie 
zijn de artikelen 30 en 36 tot en met 40 WW, met inbegrip van de bepalingen waarnaar deze 
verwijzen, van overeenkomstige toepassing. 

14. Voor de toepassing van dit artikel: 
a. wordt een loonsuppletie uit anderen hoofde of een daarmee naar aard en strekking 

overeenkomende uitkering, waarop de betrokkene recht heeft, geacht deel uit te maken 
van het loon in de nieuwe dienstbetrekking; 

b. wordt het loon in de nieuwe dienstbetrekking overigens op dezelfde wijze vastgesteld 
als de ongemaximeerde berekeningsgrondslag. 

15. De loonsuppletie telt niet mee voor het pensioen.  
 
 
Artikel 16 Rechten bij werkloosheid uit een nieuwe dienstbetrekking met nieuw 
  bovenwettelijk uitkeringsrecht 
 
1. Een betrokkene die recht heeft op een bovenwettelijke uitkering waaraan een recht op 

aansluitende uitkering is verbonden, heeft zodra het einde van de duur van zijn recht op 
aansluitende uitkering op grond van artikel 9 is bereikt, recht op een verlenging van zijn 
aansluitende uitkering indien: 
a. hij eerder een recht op bovenwettelijke uitkering heeft gehad waaraan een recht op 

aansluitende uitkering is verbonden, en 
b. de duur van zijn oude recht op bovenwettelijke uitkering langer is dan de duur van zijn 

nieuwe recht op bovenwettelijke uitkering, en 
c. het einde van de duur van zijn oude recht op bovenwettelijke uitkering niet is bereikt 

vóór de ingangsdatum van de verlenging. 
2. De duur van de verlenging, bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan de duur van het oude 

recht op bovenwettelijke uitkering die nog niet is verstreken op het moment dat de 
verlenging ingaat, maar ten hoogste aan het verschil in duur tussen het oude en het nieuwe 
recht op bovenwettelijke uitkering. 

3. vervallen. 
4. vervallen 
5. vervallen 
6. vervallen 
7. Het recht op uitkering op grond van dit artikel wordt niet toegekend indien de betrokkene 

onvoldoende aannemelijk maakt dat hij voldoet aan de voorwaarden die in zijn geval 
voortvloeien uit het eerste lid. Partijen kunnen nadere regels stellen inzake de vorige volzin. 
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Artikel 17 Herleving bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid uit een nieuwe  
  dienstbetrekking zonder nieuw bovenwettelijk uitkeringsrecht 
 
1. Voor zover de betrokkene die een recht op bovenwettelijke uitkering heeft gehad dat geheel 

of gedeeltelijk is geëindigd, na aanvaarding van een nieuwe dienstbetrekking opnieuw 
werkloos is en binnen vier jaar na de eindiging van zijn recht op bovenwettelijke uitkering 
een nieuw recht op WW-uitkering heeft, waaraan geen nieuw recht op bovenwettelijke 
uitkering is verbonden, herleeft zijn recht op bovenwettelijke uitkering per de 
ingangsdatum van het nieuwe recht op WW-uitkering. 

2. Het recht op bovenwettelijke uitkering herleeft in afwijking van het eerste lid niet: 
a. indien er ten aanzien van dit recht een herlevingstermijn als bedoeld in artikel 21, 

eerste, derde en vierde lid, WW is overschreden, anders dan wegens verblijf buiten 
Nederland om daar werkzaamheden, anders dan in de uitoefening van een bedrijf of de 
zelfstandige uitoefening van een beroep te verrichten, of 

b. indien de duur van dit recht op het moment waarop het op grond van het eerste lid zou 
herleven, reeds is verstreken. 

3. Het eerste en tweede lid zijn mede van toepassing op de betrokkene die ter zake van zijn 
arbeidsurenverlies als betrokkene geen recht op bovenwettelijke uitkering heeft, maar dat 
recht wel zou hebben gehad als hij geen nieuwe dienstbetrekking of werkzaamheden als 
bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, had aanvaard. Ten aanzien van deze betrokkene 
wordt voor de toepassing van het eerste en tweede lid gehandeld alsof hij aansluitend op 
zijn arbeidsurenverlies als betrokkene een recht op bovenwettelijke uitkering zou hebben 
verkregen, dat tegelijk weer zou zijn geëindigd. 

4. De bovenwettelijke uitkering van de betrokkene, bedoeld in het derde lid, wordt blijvend 
geheel geweigerd indien deze blijvend geheel zou zijn geweigerd als er ten gevolge van het 
arbeidsurenverlies als betrokkene een recht op bovenwettelijke uitkering zou zijn ontstaan. 

5. Het eerste tot en met vierde lid zijn mede van toepassing op de betrokkene die recht heeft 
op ZW-uitkering en die, als hij niet ziek was geweest, een nieuw recht op WW-uitkering 
zou hebben gehad, behalve in de situatie, bedoeld in artikel 6, tweede lid. 

6. Zolang en voor zover de betrokkene tegelijk recht heeft op een bovenwettelijke uitkering die 
op grond van dit artikel is herleefd en een WW-uitkering, een ZW-uitkering, een andere 
bovenwettelijke uitkering of een uitkering die naar aard en strekking met een van deze 
uitkeringen overeenkomt, heeft de op grond van dit artikel herleefde uitkering het karakter 
van een aanvulling tot de hoogte, bedoeld in artikel 5, derde en vijfde lid, of artikel 9, 
zevende lid, die voor de betrokkene geldt op grond van het recht op bovenwettelijke 
uitkering dat op grond van dit artikel is herleefd. Artikel 5, zevende lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 

 
 
Artikel 18 Afkoop 
 
1. Op aanvraag van de betrokkene kan het recht op bovenwettelijke uitkering worden 

afgekocht in door partijen te bepalen gevallen. 
2. Partijen kunnen nadere regels stellen aangaande het eerste lid. 
3. Indien het recht op bovenwettelijke uitkering vanaf een bepaald tijdstip is afgekocht: 

a. heeft de betrokkene geen enkele aanspraak op grond van deze regeling over de periode 
vanaf dat tijdstip, met uitzondering van aanspraken uit hoofde van een recht op 
bovenwettelijke uitkering dat na dat tijdstip is ontstaan; 

b. blijft bij de vaststelling van rechten op bovenwettelijke uitkering die na dat tijdstip 
ontstaan de diensttijd, voorafgaand aan het afgekochte recht op bovenwettelijke 
uitkering, buiten beschouwing.  
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Artikel 19 Vergoeding van verhuiskosten 
 
1. De betrokkene die recht heeft op een bovenwettelijke uitkering en elders arbeid gaat 

verrichten of een onderneming start, heeft op de voet van de bepalingen ter zake van de 
verplaatsingskosten die voor hem golden in de dienstbetrekking waaruit hij werkloos is 
geworden, recht op een tegemoetkoming in de kosten van een daartoe noodzakelijke 
verhuizing. 

2. Indien de betrokkene in verband met zijn nieuwe werkzaamheden uit anderen hoofde recht 
heeft op een vergoeding van verhuiskosten, wordt die vergoeding in mindering gebracht op 
het bedrag waarop hij op grond van het eerste lid recht heeft. 

3. Een vordering op de betrokkene ter zake van onverschuldigd betaalde uitkering op grond 
van deze regeling kan met de tegemoetkoming in de verhuiskosten in één keer worden 
verrekend. 

4. De artikelen 36 tot en met 36b WW zijn van overeenkomstige toepassing op de 
tegemoetkoming in de verhuiskosten, voor zover deze onverschuldigd is betaald.  
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Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 

 
Artikel 20 Aanpassing van deze regeling in geval van neerwaartse wijzigingen in de WW 
 
Indien het niveau van de uitkering krachtens de WW een algemeen geldende neerwaartse 
wijziging ondergaat, wordt deze neerwaartse wijziging, behoudens indien tussen partijen binnen 
zes maanden na de datum van het Staatsblad waarin de maatregel is gepubliceerd 
overeenstemming wordt bereikt, op overeenkomstige wijze doorgevoerd ten aanzien van het 
totaal aan wettelijke en bovenwettelijke aanspraken van de betrokkene, vanaf de in het Staatsblad 
vermelde datum van inwerkingtreding van bedoelde maatregel, doch niet eerder dan zes 
maanden na de datum van het Staatsblad.  
 
 
Artikel 21 Overgangsbepalingen 
 
1. Voor zover de WW en de ZW nog niet op hem van toepassing zijn geworden, kan een 

betrokkene geen aanspraken ontlenen aan deze regeling. Voor zover de WW en de ZW op 
hem van toepassing zijn geworden, kan een betrokkene geen aanspraken meer ontlenen 
aan de WNU. 

2. Voor de toepassing van artikel 16 wordt een recht op aanvullende uitkering als bedoeld in 
de artikelen 36 tot en met 37 WNU aangemerkt als een recht op bovenwettelijke uitkering 
waaraan: 
a. een recht op aansluitende uitkering en een recht op aanvulling van de vervolguitkering 

op grond van artikel 5, vierde lid, onderdeel a zijn verbonden, indien de betrokkene op 
de ingangsdatum van het recht op loongerelateerde uitkering op grond van de WNU 
waarop dit recht op aanvullende uitkering is gevolgd, ten minste 41 jaar oud was;  

b. een recht op aanvulling van de vervolguitkering op grond van artikel 5, vierde lid, 
onderdeel a is verbonden, in de overige gevallen. Als duur van het oude recht op 
bovenwettelijke uitkering als bedoeld in artikel 16, wordt in aanmerking genomen de 
som van de duur van de loongerelateerde uitkering op grond van de WNU waarop de 
aanvullende uitkering is gevolgd, en de duur van de aanvullende uitkering. 

3. In afwijking van het tweede lid kan een betrokkene op wie de WW en de ZW nog niet van 
toepassing zijn geworden, recht hebben op loonsuppletie op grond van artikel 15. Voor de 
toepassing van artikel 15 wordt een recht op uitkering op grond van de WNU, met 
uitzondering van een vervolguitkering als bedoeld in de artikelen 30 tot en met 34 WNU, 
aangemerkt als een recht op bovenwettelijke uitkering. 

4. Vanaf de ingangsdatum van fase 2 van de OOW bestaat er geen recht op loonsuppletie op 
grond van de WNU. De betrokkene die: 
a. op de dag vóór de ingangsdatum van fase 2 van de OOW recht had op een 

loonsuppletie op grond van de WNU en daar op de ingangsdatum van fase 2 van de 
OOW recht op zou hebben gehad, of 

b. vóór de ingangsdatum van fase 2 van de OOW recht heeft gehad op een loonsuppletie 
op grond van de WNU, welk recht op of na de ingangsdatum van fase 2 van de OOW 
zou zijn herleefd, heeft per de ingangsdatum van fase 2 van de OOW, respectievelijk 
per de datum waarop het recht op loonsuppletie op grond van de WNU zou zijn 
herleefd, recht op loonsuppletie op grond van artikel 15. De laatste volzin van het 
zevende lid is van toepassing.  

 
 
Artikel 22 Overgangsgarantie en hardheidsclausule 
 
1. Op het moment waarop de betrokkene: 

a. een recht op bovenwettelijke uitkering verkrijgt op grond van artikel 21, blijft het 
niveau van zijn rechten en verplichtingen in verband met zijn werkloosheids-uitkering 
gelijk;  
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b. een recht op loonsuppletie verkrijgt op grond van artikel 21 blijft het niveau van zijn 
rechten en verplichtingen in verband met zijn loonsuppletie gelijk.  

2. Onverminderd het eerste lid blijven garanties op grond van de artikelen II, IIa, IV en V 
WNU ook behouden na het moment waarop de betrokkene op grond van artikel 21 een 
recht op bovenwettelijke uitkering of op loonsuppletie verkrijgt. 

3. Het eerste en tweede lid gelden onverminderd artikel 20 en hebben geen betrekking op 
rechten en verplichtingen van administratieve of procedurele aard of op de hoogte van de 
netto uitkering. 

4. Indien de toepassing van dit besluit voor de betrokkene tot een onbillijkheid van 
overwegende aard leidt, die zich niet zou hebben voorgedaan als dit besluit niet in werking 
zou zijn getreden, kan de werkgever besluiten het door deze onbillijkheid voor de 
betrokkene ontstane nadeel geheel of gedeeltelijk te compenseren.  

 
 
Artikel 23 Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2001 en is laatstelijk gewijzigd per 1 juli 2004. 
 
 
Artikel 23A: Overgangsrecht i.v.m. het vervallen van de WW-vervolguitkering 

1. De afschaffing van de WW-vervolguitkering op 1 januari 2004 (Stb. 2003, 547) is met 
inachtneming van art. 130h WW en art. 20 BWNU per 1 juli 2004 in deze regeling 
geëffectueerd.  

2. Met inachtneming van art. 130h WW blijven de regels van de BWNU zoals die luidden voor 
1 juli 2004 onverkort van toepassing indien:   
a. De eerste werkloosheidsdag is gelegen vóór 1 juli 2004 
b. Het dienstverband is beëeindigd door opzegging, indien de aanzegging van de 

opzegging heeft plaatsgevonden vóór 1 juli 2004 
c. De datum waarop het verzoek tot ontbinding is gedaan voor 1 juli 2004, tenzij de 

kantonrechter het ontbindingsverzoek niet heeft gehonoreerd.  
3. Met inachtneming van artikel 130h WW, de artikelen 48,51 en 52 WW hoofdstuk IIA, 

afdeling III, zoals die luidden op de dag voor inwerkingtreding van de wet van 19 december 
2003 tot wijziging van de Werkloosheidswet in verband met de afschaffing van de 
vervolguitkering (Stb. 2003, 547) en art. 20 BWNU blijven de regels van de BWNU zoals die 
luidden vóór 1 juli 2004 onverkort van toepassing indien 
a. De betrokkene vóór 1 juli 2004 recht op uitkering had op grond van deze regeling en 

wiens recht eindigt of is geëindigd wegens het verrichten van werkzaamheden als 
werknemer en die terzake van de verrichtte werkzaamheden op of na 1 juli 2004 een 
nieuw recht op uitkering krijgt, tot aan het moment waarop dat eerste recht zonder 
toepassing van de artikelen 43 en 50 WW zou hebben geduurd; 

b. op wie de situatie van het tweede lid sub b of c van toepassing is en wiens recht  als 
bedoeld in dat lid eindigt of is geëindigd wegens het verrichten van werkzaamheden als 
werknemer en die terzake van de verrichte werkzaamheden op of na 1 juli 2004 een 
nieuw recht op uitkering krijgt tot aan het moment waarop dat eerste recht zonder 
toepassing van de artikelen 43 en 50 zou hebben geduurd. 

4. De artikelen 15,35c,52b derde lid en 52d derde tot en met vijfde lid, zoals die luidden op de 
dag voor inwerkingtreding van de wet van 19 december 2003 tot wijziging van de 
Werkloosheidswet in verband met de afschaffing van de vervolguitkering (Stb. 2003, 547) 
blijven van toepassing m.b.t. de in de leden 2 en 3 genoemde rechten respectievelijk 
personen. 

5. De betrokkenen zoals bedoeld in lid 2 sub a, b en c hebben pas een eventueel recht op een 
aansluitende uitkering conform art. 8 vanaf het tijdstip dat de duur van de oude 
(boven)wettelijke loongerelateerde en het daaraan verbonden recht op (boven)wettelijke 
vervolguitkering is verstreken.   

6. De betrokkenen zoals bedoeld in lid 3 sub a en b van deze bepaling hebben pas een 
eventueel recht op een aansluitende uitkering conform art. 8 BWNU, vanaf het tijdstip dat 
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de duur van het oude (boven)wettelijke recht op loongerelateerde uitkering en het daaraan 
verbonden recht op (boven)wettelijke vervolguitkering is verstreken. 

7. Voorzover de betrokkene tegelijk recht heeft op een uitkering bedoeld in dit artikel en een 
vervolguitkering op grond van artikel 130h, tweede lid, Werkloosheidswet, heeft de 
uitkering bedoeld in dit artikel, het karakter van  een aanvulling tot de hoogte, bedoeld in dit 
artikel. Voor de berekening van de hoogte van deze aanvulling, wordt de uitkering op grond 
van de WW geacht onverminderd te zijn ontvangen indien deze op grond van enige 
wettelijke bepaling geheel of gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet of niet geheel is betaald.  

8. De betrokkene wiens eerste dag van werkloosheid is gelegen op of na de datum van 
inwerkingtreding van dit besluit en die recht heeft op een vervolguitkering als bedoeld in 
artikel 130h, tweede lid Werkloosheidswet heeft, voorzover geen recht bestaat op een 
aansluitende uitkering, zoals bedoeld in artikel 8 van deze regeling, recht op een aanvulling 
op de vervolguitkering als bedoeld in artikel 130h, tweede lid, Werkloosheidswet.  

9. De vervolguitkering bedoeld in het achtste lid wordt per dag aangevuld: 
a. indien de betrokkene op de eerste werkloosheidsdag tenminste 40 jaar oud is en een 

diensttijd heeft van tenminste vijf jaar: tot 70% van de gemaximeerde 
berekeningsgrondslag; 

b. in de overige gevallen: tot 100% van het minimumloon; indien 70% van de 
ongemaximeerde berekeningsgrondslag lager is dan 100% van het minimumloon, 
wordt de vervolguitkering echter per dag aangevuld tot 70% van de ongemaximeerde 
berekeningsgrondslag.  

10. Artikel 5 zevende lid BWNU is van overeenkomstige toepassing. 
11. Alle overige bepalingen van de WW en de BWNU zijn van overeenkomstige toepassing op 

de in de leden 2 en 3 genoemde rechten en personen..  
  
  
Artikel 24 Citeertitel 
 
Deze regeling wordt aangehaald als Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten (BWNU). 
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 Toelichting Bovenwettelijke 
 Werkloosheidsregeling Nederlandse 
 Universiteiten (BWNU) 
 
Algemeen 
 
Sinds 1 januari 2001 zijn door de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen 
(OOW) de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet (ZW) van toepassing op 
overheidswerknemers in de zin van de Wet privatisering ABP1. Met de OOW werd uitsluitend het  
wijzigen van het systeem van werkloosheidsuitkeringen beoogd, geen vermindering van de 
aanspraken. De sociale partners in het reguliere arbeidsvoorwaardenoverleg hebben 
bovenwettelijke regelingen getroffen die overeenkwamen met het verschil tussen de toenmalige 
wachtgeld- en werkloosheidsregelingen (BWOO en WNU)2 en de aanspraken op grond van de 
WW en de ZW en die samen met de WW en de ZW de huidige regelingen vervangen. Uit een 
oogpunt van samenhang, uitvoerbaarheid en uitvoeringskosten is het wenselijk dat een 
bovenwettelijke uitkeringsregeling naadloos aansluit op de systematiek van de WW, en in 
voorkomende gevallen de ZW. 
   
Sinds de toepasselijkgheid van de WW per 01-01-2001 heeft de sectorale regelgever niet meer de 
keus om wijzigingen in de WW wel of niet te volgen. Wat de WW betreft, worden de wijzigingen 
automatisch doorgevoerd; voor zover afwijkingen gewenst blijven, moeten die in een 
bovenwettelijke regeling neergelegd worden.  
 
Tegelijk met de WW zullen ook de Toeslagenwet en de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) van toepassing worden op het 
overheids- en onderwijspersoneel. De Toeslagenwet geeft recht op uitkering als het (gezins-) 
inkomen van de betrokkene tijdens de WW-uitkering onder het voor hem geldende sociaal 
minimum ligt. Gezien de hoogte van de bovenwettelijke aanvullingen zal dat overigens niet vaak 
het geval zijn. De IOAW geeft bepaalde categorieën werkloze werknemers een iets gunstiger 
positie dan de bijstand. De IOAW-uitkering gaat in principe in na afloop van de volledige duur 
van de WW-uitkering. Als de betrokkene dan echter nog recht heeft op een aansluitende 
uitkering, zal de IOAW-uitkering pas na afloop daarvan ingaan, tenzij de aansluitende uitkering 
lager is dan het bijstandsniveau.  
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1  
 
Onderdeel c  
Hierin is de doelgroep van het besluit omschreven. Het zijn van betrokkene is een voorwaarde om 
enigerlei aanspraak op grond van het besluit te kunnen hebben.  
 
 
Onderdeel d  
De diensttijd is van invloed op de aanspraken op aansluitende uitkering (artikel 8). Als diensttijd 
is gedefinieerd de totale tijd doorgebracht in de onderwijssectoren die tot 17 december 1999 onder 
het BWOO vielen, en bij de academische ziekenhuizen. Partijen kunnen daarnaast nog andere 
werkgevers aanwijzen bij wie diensttijd meetelt. Uitgezonderd is de tijd gelegen vóór een 
diensttijdonderbreking van meer dan 14 maanden. Een periode waarin de betrokkene buiten 
dienstbetrekking een WAO-, of Wajong-uitkering naar volledige of gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid ontving direct vóór zijn werkloosheid, telt niet als diensttijdonderbreking.  

                                                      
1 Overheidswerknemers in de zin van de Wet privatisering ABP.  
2 De onderwijssectoren kennen sinds 1994 een WW-conforme werkloosheidsregeling: het Besluit werkloosheid 
onderwijs- en onderzoekpersoneel (BWOO), dat voor het personeel van de universiteiten in december 1999 is 
vervangen door de grotendeels gelijkluidende Werkloosheidsregeling Nederlandse universiteiten (WNU). 
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Onderdeel e  
De ongemaximeerde berekeningsgrondslag wordt afgeleid van het dagloon dat voor de WW geldt. 
Het WW-dagloon wordt vastgesteld aan de hand van de Dagloonregels op grond van artikel 34 
IWS. De berekeningsgrondslag wijkt op drie punten af van het WW-dagloon: het niet gelden van 
het maximum dagloon uit de Coördinatiewet sociale verzekering en het niet meetellen van de 
werkgeversbijdrage in de premie van een particuliere ziektekosten-verzekering, en het wel 
meetellen van een loonsuppletie op grond van artikel 15 BWNU of artikel 38 WNU. Deze 
afwijkingen zijn overgenomen uit de WNU.  
 
 
Onderdeel f  
vervallen 
 
Artikel 2 
 
Een betrokkene kan, al dan niet gelijktijdig met de dienstbetrekking als betrokkene, ook 
arbeidsverhoudingen hebben (gehad) op grond waarvan hij geen betrokkene in de zin van dit 
besluit is. In dit artikel komt tot uiting dat dit besluit dan alleen ziet op de gevolgen van 
werkloosheid uit de dienstbetrekking als betrokkene. Een uitzondering vormt de regeling van 
artikel 17.  
 
 
Artikel 3  
 
Op grond van artikel 46 WW worden de WW-daglonen periodiek, in de praktijk steeds per 1 
januari en 1 juli, herzien met het indexeringspercentage dat ook geldt voor de minimumlonen. 
De berekeningsgrondslagen voor de bovenwettelijke uitkering volgen in beginsel deze indexering. 
Overeenkomstig de WNU is echter een bevoegdheid van partijen opgenomen om in plaats van de 
WW-conforme indexering een andere indexering te hanteren. 
 
Artikelen 4 en 5  
 
Deze artikelen regelen de aanvulling op, ofwel verhoging van, de WW-uitkering. Het hebben van 
een recht op WW-uitkering is hiervoor dus een voorwaarde. Deze voorwaarde impliceert onder 
andere dat de betrokkene werkloos moet zijn in de zin van de WW en aan de referte-eisen van de 
WW (de 26-uit-39-wekeneis, en voor het recht op loongerelateerde uitkering ook de 4-uit-5-
jareneis) moet voldoen. 
 
Elke WW-uitkering voortkomend uit een arbeidsurenverlies als betrokkene wordt aangevuld.  
De loongerelateerde uitkering wordt de eerste 12 maanden aangevuld tot 78% van de 
ongemaximeerde berekeningsgrondslag en vervolgens tot 70% daarvan. In de 70%-fase zal de 
aanvulling alleen tot uitbetaling komen als de ongemaximeerde berekeningsgrondslag hoger is 
dan het WW-dagloon, dus als deze boven het WW-maximumdagloon ligt.  
 
De kortdurende uitkering wordt aangevuld tot 108% van het (voltijds) minimumloon, maar nooit 
tot meer dan 78% van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag. 
 
De duur van de aanvullingen is gelijk aan de duur van de onderliggende WW-uitkeringen. De 
overeenkomstige toepassing van de artikelen 43 en 76 WW betekent dat deze duur inclusief alle 
verlengingen van de WW-duur en opschuivingen van de einddatum van de WW-uitkering is, die 
tijdens de loop van de uitkering kunnen optreden. Voor de duur van de aanvulling tot 78% 
worden perioden van aanvulling tot 78% op de ZW-uitkering (zie artikel 6) meegeteld.  
 
Het van toepassing verklaren van de artikelen 16, 19, 20 en 21 WW betekent dat de aanvulling op 
de WW-uitkering eindigt en herleeft op dezelfde momenten en in dezelfde mate als de 
onderliggende WW-uitkering.  

Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten  22 



Het van toepassing verklaren van de artikelen 47, tweede en derde lid WW heeft tot gevolg dat de 
aanvulling, evenals de WW-uitkering zelf, evenredig wordt verminderd als de betrokkene niet 
volledig werkloos is, maar slechts gedeeltelijk. In het systeem van de WW vindt deze evenredige 
verlaging plaats door een vergelijking tussen de aantallen arbeidsuren per week.  
 
Artikel 5 lid 7 regelt dat er voor de berekening van de aanvulling wordt uitgegaan van een WW-
uitkering zonder sancties en zonder financiële anticumulatie. In de WW zelf is bepaald dat 
sommige uitkeringen, pensioenen en andere inkomsten op de uitkering in mindering moeten 
worden gebracht. Ook bepalingen uit andere wetten kunnen ertoe leiden dat een WW-uitkering 
geheel of gedeeltelijk niet aan de betrokkene wordt betaald, bijvoorbeeld in geval van 
beslaglegging op de uitkering. In al deze gevallen wordt de sanctie of korting op de WW-uitkering 
niet door de bovenwettelijke aanvulling gecompenseerd.  
Zie voor de gevolgen van een sanctie of inkomstenkorting op de aanvulling ook respectievelijk de 
artikelen 10 en 11.  
 
Artikelen 6 en 7  
 
Als een betrokkene die recht heeft op een WW-uitkering ziek wordt, eindigt het recht op WW-
uitkering en ontstaat er recht op een ZW-uitkering. Deze is even hoog als de WW-uitkering. 
Aangezien de betrokkene tijdens de WW-uitkering recht heeft op een bovenwettelijke aanvulling, 
is hier geregeld dat hij tijdens de ZW-uitkering dezelfde aanvulling ook krijgt, zodat hij niet 
tijdens ziekte terugvalt in inkomen. Na herstel zal het recht op WW-uitkering, met de aanvulling 
daarop, in de meeste gevallen herleven.  
 
Een betrokkene kan ook ziek zijn op het moment dat hij zijn arbeidsuren en zijn recht op 
loonbetaling verliest. Dan krijgt hij geen recht op WW-, maar op ZW-uitkering. In dit geval en ook 
als hij binnen een maand na het intreden van zijn werkloosheid ziek wordt- zal hij gewoonlijk 
recht hebben op een uitkering of bezoldiging ingevolge de Ziekte- en 
arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse universiteiten (ZANU). In de ZANU wordt in 
verband met de invoering van de ZW geregeld dat een betrokkene die na het einde van zijn 
dienstbetrekking ziek is, recht krijgt op een ZW-uitkering en een aanvulling daarop tot het peil 
van de bezoldiging. Ter voorkoming van onnodige dubbele uitkeringsrechten is in artikel 6 lid 2 
het recht op aanvulling op de ZW-uitkering op grond van dit besluit uitgesloten indien een 
dergelijk recht al op grond van de ZANU bestaat.  
 
Tot slot kan een betrokkene die ziek wordt binnen een maand na het einde van zijn WW-
uitkering, nog recht hebben op een ZW-uitkering (nawerking, artikel 46 ZW). Ook in dat geval 
wordt de ZW-uitkering aangevuld. 
 
In artikel 7 zijn duur en hoogte van de aanvulling bij ziekte geregeld. De duur is gelijk aan de 
duur van de ZW-uitkering; die is maximaal 104 weken (=1e ziektedag op of na 1 januari 2004).  
Als de betrokkene dan nog niet in staat is het werk te hervatten, eindigt het echt op 
bovenwettelijke uitkering op grond van dit besluit. De betrokkene zal dan gewoonlijk in de WAO 
komen en recht hebben op een bovenwettelijke aanvulling daarop (IP).  
 
De ZW-uitkering wordt aangevuld tot het percentage genoemd in artikel 5 of artikel 9, dat zou 
gelden als de betrokkene niet ziek, maar werkloos was. De aanvulling kan tijdens een 
ziekteperiode dalen van 78% naar 70% van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag. Indien de 
betrokkene ziek wordt tijdens de loongerelateerde periode, gaat de aansluitende uitkering pas in 
na zijn herstel. Pas na herstel kan een daling optreden naar 70% van de gemaximeerde 
berekeningsgrondslag.  
 
Als de WW-uitkering na afloop van het ziektegeval herleeft, vindt opschuiving van de WW-
einddatum, en daarmee van de einddatum van de aanvulling op de WW-uitkering, plaats voor 
zover het ziektegeval langer heeft geduurd dan 3 maanden. Indien echter de ZW-uitkering 
betrekking heeft op bevallingsverlof, vindt opschuiving van de WW-einddatum, en van de 
einddatum van de aanvulling op de WW-uitkering, met de volledige duur van het bevallingsverlof 
plaats. De aanvulling op de ZW-uitkering zal bij bevallingsverlof overigens alleen tot uitbetaling 
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komen als de berekeningsgrondslag zeer hoog is, aangezien de ZW-uitkering dan 100% van het 
ZW-dagloon bedraagt.  
 
Artikel 7 lid 3 heeft een zelfde functie als artikel 5 lid 7, zie de toelichting aldaar.  
 
 
Artikelen 8 en 9  
 
In deze artikelen is de aansluitende uitkering, ofwel een verlenging van de 
werkloosheidsuitkering na het verstrijken van de duur van de WW-uitkering, geregeld. Het recht 
op aansluitende uitkering is gekoppeld aan een minimum leeftijd van 41 jaar en een minimum 
diensttijd van 5 jaar op de eerste werkloosheidsdag. Voor de categorie van artikel 9 lid 3 loopt de 
aansluitende uitkering tot de dag waarop  de leeftijd van 65 jaar bereikt wordt.  
 
De aansluitende uitkering gaat in zodra de WW-uitkering is geëindigd door het verstrijken van de 
duur. Een uitzondering hierop geldt als de WW-uitkering na een periode waarin de 
betrokkene een ZW-uitkering heeft gehad, niet meer kan herleven omdat de uitkeringsduur is 
verbruikt. Dit kan gebeuren als de WW-uitkering wegens ziekte eindigt in de laatste 3 maanden 
van de uitkeringsduur. Aangezien de betrokkene dan recht heeft op een aanvulling op de ZW-
uitkering tot het einde van de ZW-uitkering (zie hierover ook de toelichting op artikel 6 en 7), gaat 
de aansluitende uitkering in zodra de ZW-uitkering is geëindigd. Uit artikel 9 lid 4 blijkt dat in dit 
geval tijdens de ziekte tot 3 maanden van het totaal van de duur van de WW-uitkering en de 
aansluitende uitkering wordt verbruikt.  
 
In artikel 8 lid 2 en artikel 9 lid 8 worden WW-artikelen van overeenkomstige toepassing 
verklaard. Hierdoor wordt bereikt dat het recht op aansluitende uitkering (waarbij dus geen 
onderliggend WW-recht meer aanwezig is) eindigt en herleeft alsof het een WW-recht was. Een 
uitzondering is geregeld in artikel 8 lid 3: de aansluitende uitkering loopt bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid door als er geen recht bestaat op ZW- of WAO-uitkering omdat de ZW- en 
WAO-verzekering zijn geëindigd. Deze verzekeringen eindigen bij het einde van de WW-
uitkering. Op grond van de zogenaamde nawerking (artikel 46 ZW) is bij ziekte die aanvangt 
binnen een maand na het einde van de verzekering, nog wel uitkering mogelijk. In dat geval is 
artikel 8 lid 3 niet van toepassing, maar wordt tijdens het ziektegeval de aansluitende uitkering 
onderbroken door een ZW-uitkering met aanvulling (zie de artikelen 6 en 7). Na herstel kan de 
aansluitende uitkering dan herleven.  
De aansluitende uitkering eindigt in ieder geval als de vastgestelde duur ervan is verstreken, 
ongeacht ziekte of arbeidsongeschiktheid.  
 
Verder zijn de WW-bepalingen over het recht op uitkering bij noodzakelijke scholing 
overgenomen. Zie hierover ook de toelichting bij artikel 4 en 5.  
Indien de duur van de WW-uitkering is verlengd wegens scholing, wordt de duur van die 
verlenging in mindering gebracht op de duur van de aansluitende uitkering (artikel 9 lid 5). 
Indien rond het einde van de aansluitende uitkering een noodzakelijke scholing wordt gevolgd, 
wordt de aansluitende duur verlengd tot het einde van de scholing. 
 
Artikel 9 lid 6 betreft de situatie waarin de betrokkene bij het einde van zijn dienstbetrekking een 
WAO-, of Wajong-uitkering naar 80-100% arbeidsongeschiktheid heeft, later geheel of gedeeltelijk 
arbeidsgeschikt wordt verklaard, en daardoor werkloos wordt. De duur van de periode tussen 
einde dienstbetrekking en eerste werkloosheidsdag wordt dan in mindering gebracht op de duur 
van de aansluitende uitkering. Bestaat er bij het einde van de dienstbetrekking recht op een ZW-
uitkering en wordt die gevolgd door een van de genoemde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 
dan wordt de duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering exclusief de ZW-uitkering, in 
mindering gebracht op de duur van de aansluitende uitkering.  
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Artikel 10  
 
In dit artikel is het geldend maken van het recht op bovenwettelijke uitkering geregeld. Hieronder 
vallen het doen van de aanvraag, de herziening van beslissingen en het verplichtingen- en 
sanctieregime.  
 
Er is voor gekozen de bepalingen over het geldend maken van het WW-recht van overeenkomstige 
toepassing te verklaren tijdens de aanvulling op de WW-uitkering. Deze WW-bepalingen komen 
vrijwel geheel overeen met die uit de WNU; het belangrijkste verschil is dat in de WW de 
toepassing van een sanctie bij constatering van een overtreding enkele uitzonderingen 
daargelaten verplicht is; in de WNU was dit een bevoegdheid. Tijdens de aanvulling op de ZW-
uitkering en tijdens ziekteperiodes in de aansluitende uitkering zijn ZW-bepalingen van 
overeenkomstige toepassing.  
 
De aanvraagprocedure kan zodanig worden ingericht dat een bovenwettelijke uitkering in het 
algemeen tegelijk met een WW-uitkering kan worden aangevraagd, zodat de betrokkene zijn 
gegevens slechts één keer hoeft in te dienen. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van gegevens 
tijdens de loop van de uitkering.  
Hierbij wordt aangetekend dat in de meeste gevallen zowel WW of ZW als bovenwettelijke 
uitkering door dezelfde uitvoeringsinstelling zullen worden betaald; de aanwijzingsregels voor 
uitvoeringsinstellingen kunnen echter in sommige gevallen met zich meebrengen dat de WW- of 
ZW-uitkering door een andere uitvoeringsinstelling moet worden verzorgd. In dat geval zal 
dubbele gegevensverstrekking niet altijd kunnen worden vermeden.  
 
Bij samenloop van een WW- of ZW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling zal in geval van 
overtreding van een verplichting allereerst moeten worden nagegaan of ten aanzien van de 
bovenwettelijke uitkering dezelfde overtreding is begaan als ten aanzien van de WW-, 
respectievelijk ZW-uitkering. Zo ja aangezien dezelfde verplichtingen van toepassing zijn, zal dat 
meestal het geval zijn, dan zal de overeenkomstige toepassing van de WW- of ZW-artikelen 
betekenen dat de bovenwettelijke uitkering wordt geweigerd in dezelfde mate als de WW- of ZW-
uitkering. Zo nee -bijvoorbeeld: de ene uitkering is tijdig aangevraagd, de andere niet-, dan zullen 
de eventuele sancties op de wettelijke en de bovenwettelijke uitkering wel met toepassing van 
dezelfde regels beoordeeld moeten worden, maar kan het resultaat uiteenlopen omdat immers de 
feiten verschillend zijn.  
 
Een aparte opmerking verdient de passendheid van arbeid. Of arbeid passend is hangt in de WW 
af van een aantal factoren, waaronder het loonniveau. Daarbij geldt als uitgangspunt dat arbeid 
met een loonniveau lager dan de WW-uitkering in elk geval niet als passend wordt beschouwd. 
Het gevolg hiervan is dat de werknemer niet verplicht is zulke arbeid te aanvaarden.  
Uit een oogpunt van eenduidigheid van verplichtingen is het wenselijk dat de grens tussen 
passend en niet passend voor de bovenwettelijke uitkering hetzelfde ligt als voor de WW. 
Overeenkomstige toepassing van de WW-bepalingen zal in dit geval dus moeten inhouden dat 
aanvaarding van arbeid met een loon onder het bovenwettelijke uitkeringsniveau passend kan 
zijn, mits het maar niet onder het WW-uitkeringsniveau is. Een loonsuppletie (zie artikel 15) zal 
het inkomensnadeel vaak kunnen compenseren.  
 
Een procentuele weigering van de WW- of ZW-uitkering wordt als volgt overeenkomstig toegepast 
op een bovenwettelijke aanvulling. Een sanctie van bijvoorbeeld 10% op een WW-uitkering houdt 
in dat de WW-uitkering wordt verlaagd van 70% naar 60% van het dagloon. Het effect is dus een 
vermindering van het uitkeringsbedrag met 10/70 deel. Als de WW-uitkering wordt aangevuld tot 
78% van de berekeningsgrondslag, houdt een sanctie van 10% in dat het bedrag van de aanvulling 
wordt verminderd met 10/78 deel; in geval van aanvulling tot 70% van de berekeningsgrondslag is 
dit 10/70 deel en bij aanvulling tot 108% van het minimumloon, is de vermindering 10/108 deel.  
 
Een uitzondering op de regel dat sancties overeenkomstig de WW en de ZW worden toegepast, 
vormen de boeten. In de ZW en de WW worden boeten opgelegd als de betrokkene zich niet 
houdt aan de inlichtingenplicht (artikel 25 WW, artikelen 31 en 49 ZW). Oplegging van boeten op 
grond van een algemene maatregel van bestuur, zoals dit besluit, is vanwege het strafrechtelijke 

Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten  25



karakter van boeten echter juridisch discutabel. Daarom is in artikel 10 lid 3 een afzonderlijke 
weigeringsbevoegdheid opgenomen in geval van overtreding van de mededelingsplicht. Hiervoor 
kan een sanctiebesluit worden getroffen waarbij in plaats van de boete een maatregel wordt 
toegepast. Daarnaast zal de eventueel onverschuldigd betaalde uitkering worden teruggevorderd 
(zie ook artikel 11).  
 
 
Artikel 11  
 
Hierin worden de WW- (en in geval van ziekte de ZW-) bepalingen aangaande de betaling van de 
uitkering (o.a. betaaltermijnen, voorschotten, anticumulatie van bepaalde andere inkomsten, 
terug- en invordering van onverschuldigd betaalde uitkering) van overeenkomstige toepassing 
verklaard. Hierdoor kunnen in het algemeen de bovenwettelijke aanvullingen op dezelfde wijze 
als de WW-, respectievelijk ZW-uitkering worden betaald, althans voor zover de uitvoering van 
beide in handen is van dezelfde uitvoeringsinstelling.  
 
De belangrijkste afwijking van de WNU vormen de regels over terug- en invordering. De WNU 
komt op dit punt nog overeen met de WW-bepalingen ter zake van vóór de Wet boeten. Nu wordt 
gekozen voor het volgen van de huidige WW-bepalingen (of in voorkomende gevallen de 
gelijkluidende ZW-bepalingen).  
Anticumulatiebepalingen dienen op een bovenwettelijke aanvulling uiteraard alleen te worden 
toegepast voor zover de te anticumuleren inkomsten niet reeds op de wettelijke uitkering in 
mindering zijn gebracht. 
 
Het tweede lid, over de overeenkomstige toepassing van artikel 35c WW, heeft betrekking op 
samenloop van uitkeringen waarvan de hoogte is gerelateerd aan het minimumloon.  
 
 
Artikel 11a 
 
Het recht op bovenwettelijke uitkering is gekoppeld aan het recht op WW. Zie daarover de 
artikelen 4 en 8. Een betrokkene die niet voldoet aan de ontstaansvoorwaarden voor een WW-
recht of wiens WW-recht tussentijds is geëindigd, heeft daardoor in principe ook geen recht 
(meer) op bovenwettelijke uitkering. Op grond van dit artikel hebben partijen de bevoegdheid om 
aan bepaalde categorieën in afwijking van dit principe toch recht op uitkering toe te kennen. 
Hiervan is gebruik gemaakt door een regeling te treffen voor grensarbeiders.  
 
 
Artikel 12 [Vervallen.] 
 
 
Artikel 13 
 
De WW kent geen overlijdensuitkering. Komt een WW-gerechtigde te overlijden, dan hebben 
bepaalde nabestaanden recht op een overlijdensuitkering op grond van de ZW.  
Welke nabestaanden recht hebben op de overlijdensuitkering, wordt bepaald volgens een 
rangorde: eerst de echtgenoot of partner, bij afwezigheid daarvan de minderjarige kinderen, en als 
die er ook niet zijn, andere gezinsleden voor wie de betrokkene in het levensonderhoud voorzag, 
zoals bijvoorbeeld pleegkinderen of meerderjarige eigen kinderen.  
 
De overlijdensuitkering op grond van de ZW is gelijk aan de ZW-uitkering over één maand. Ook 
de Toeslagenwet kent een overlijdensuitkering indien de betrokkene recht had op een toeslag.  
In dit artikel wordt de wettelijke overlijdensuitkering verhoogd tot 65,25 dagbedragen, ofwel het 
bedrag van WW- of ZW-uitkering, TW-toeslag en/of bovenwettelijke uitkering over 3 maanden, 
op het niveau zoals dat op de dag van het overlijden was.  
 
Komt een betrokkene te overlijden die recht had op een aansluitende uitkering, dan zal er -na de 
nawerkingsperiode, zie de toelichting bij artikel 8 lid 3- geen recht meer bestaan op een ZW-
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overlijdensuitkering omdat de betrokkene niet meer ZW-verzekerd was. In dit geval wordt een 
zelfde overlijdensuitkering betaald als tijdens de aanvullende fase, maar dan geheel 
bovenwettelijk.  
 
In lid 4 is geregeld dat overlijdensuitkeringen uit hoofde van andere dienstbetrekkingen in 
bepaalde gevallen in mindering worden gebracht. De overlijdensuitkering, bedoeld in het eerste 
lid, is gebaseerd op het uitkeringsbedrag waarop recht bestond. Indien door inkomsten uit andere 
dienstbetrekkingen de uitkering van de betrokkene is verminderd, ligt het in de rede om ook de 
eventuele overlijdensuitkeringen uit hoofde van deze dienstbetrekkingen te anticumuleren. 
Anticumulatie vindt daarentegen niet plaats als bijvoorbeeld de berekeningsgrondslag gebaseerd 
is op een parttime dienstbetrekking en de betrokkene een nevenbetrekking had waaruit recht 
bestaat op een overlijdensuitkering. Voor zover bij lid 1 al rekening is gehouden met een 
vermindering van de uitkering, dient dat uiteraard bij lid 4 niet nogmaals te gebeuren.  
Lid 7 regelt een uitkering aan iemand die niet tot de nabestaandenkring van artikel 35 ZW 
behoort, maar die kosten heeft gemaakt in verband met de ziekte of uitvaart van de betrokkene. 
Betaling van deze uitkering is een bevoegdheid van de werkgever. De hoogte van deze uitkering 
kan worden afgestemd op de feitelijke omstandigheden, zoals de gemaakte kosten, het deel 
daarvan dat uit de nalatenschap kan worden betaald, en de eventuele andere uitkeringen waarop 
dezelfde persoon aanspraak kan maken. Het bedrag is maximaal gelijk aan de 
overlijdensuitkering in de fase van de aansluitende uitkering.   
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Artikel 14 
 
Het recht op suppletie komt toe aan betrokkenen die worden ontslagen wegens 
arbeidsongeschiktheid, die niet volledig arbeidsongeschikt zijn (geen WAO-uitkering naar 80 tot 
100% arbeidsongeschiktheid hebben) en die niet volledig zijn herplaatst. Na de invoering van de 
WW voor overheidswerknemers zullen deze betrokkenen vaak ook recht hebben op een WW-
uitkering. De WW-uitkering wordt dan op de suppletie in mindering gebracht. De suppletie 
fungeert zodoende als een bovenwettelijke aanvulling op de WW-uitkering, en indien de duur van 
de suppletie langer is dan die van de WW, als een aansluitende uitkering. In deze situatie is er 
geen behoefte aan nòg een bovenwettelijke uitkering.  
In dit artikel is daarom bepaald dat er voor de duur van de suppletie geen recht bestaat op een 
bovenwettelijke uitkering.  
 
Indien de duur van de bovenwettelijke uitkering op grond van dit besluit langer is dan die van de 
suppletie, heeft de betrokkene na afloop van de suppletie recht op de resterende duur en hoogte 
van de bovenwettelijke uitkering. Hierbij wordt fictief uitgegaan van een ononderbroken recht 
vanaf het ontslag en worden eventuele opschuivingen van de WW-einddatum op grond van de 
artikelen 43 WW dus buiten beschouwing gelaten. Dit omdat de suppletie zulke opschuivingen 
niet kent. Vanaf het moment dat het bovenwettelijke uitkeringsrecht na afloop van de suppletie 
ontstaat, zijn daarop overigens wel alle bepalingen van toepassing die normaal gesproken (op 
grond van de voorgaande artikelen) van toepassing zouden zijn.  
 
In lid 3 is geregeld dat als er nog andere uitkeringen lopen, de bovenwettelijke uitkering het 
karakter heeft van een aanvulling. Een andere uitkering kan bijvoorbeeld een WW-uitkering zijn 
uit hoofde van het ontslag waaruit recht op suppletie is ontstaan, of een uitkering voortkomend 
uit een dienstbetrekking die de betrokkene tijdens de suppletie heeft aanvaard. 
 
 
Artikel 15 
 
In dit artikel is een regeling getroffen voor loonsuppletie indien de betrokkene het werk hervat 
tegen een lager loon. Deze regeling kan de reïntegratie in het arbeidsproces vergemakkelijken.  
 
Een recht op loonsuppletie wordt toegekend in twee gevallen: werkaanvaarding tegen een lager 
loon dan de berekeningsgrondslag vanuit de bovenwettelijke uitkering (lid 1) en werkaanvaarding 
tegen een lager loon vóórdat er uit het arbeidsurenverlies als betrokkene een recht op 
bovenwettelijke uitkering is ontstaan (lid 2). In het laatste geval geldt de extra voorwaarde dat er 
een recht op bovenwettelijke uitkering (dus ook op WW-uitkering) zou zijn ontstaan als de 
betrokkene niet ander werk had aanvaard. De aanvang van het nieuwe werk kan aansluitend op 
het arbeidsurenverlies als betrokkene hebben plaatsgevonden of na een korte tussenpoos waarin 
geen uitkeringsrecht is ontstaan omdat de betrokkene bijvoorbeeld niet beschikbaar was voor 
arbeid of in het buitenland verbleef.  
 
Uit lid 3 blijkt dat het nieuwe werk een dienstbetrekking moet zijn, maar geen fictieve 
dienstbetrekking (vallend onder artikel 4 of 5 WW). Dit betekent dat er bij werkhervatting als 
zelfstandige, freelancer e.d. geen recht op loonsuppletie bestaat. De reden hiervan is de 
moeilijkere controleerbaarheid van de inkomsten uit dergelijke werkzaamheden.  
Loonsuppletie is wel mogelijk bij werkhervatting in een ("echte") dienstbetrekking naar 
buitenlands recht.  
 
In lid 4 is bepaald dat er geen recht op loonsuppletie bestaat als het recht op bovenwettelijke 
uitkering blijvend geheel is (in het geval van lid 1) of zou zijn (in het geval van lid 2) geweigerd 
omdat de betrokkene zelf ontslag heeft genomen zonder dat er sprake was van omstandigheden 
waaronder de voortzetting van de dienstbetrekking niet van hem gevergd kon worden. Deze 
bepaling voorkomt dat recht op loonsuppletie bestaat als de betrokkene vrijwillig van baan is 
gewisseld.  
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In lid 5 is geregeld wanneer het recht op loonsuppletie eindigt. Hierbij is van belang dat het recht 
op loonsuppletie is gekoppeld aan het recht op loon uit de nieuwe baan, niet aan het feitelijk 
werken. Bij ziekte, vakantie en dergelijke loopt de loonsuppletie door zolang de betrokkene recht 
op loon behoudt. Indien de nieuwe baan niet eindigt maar wel in urenomvang terugloopt, eindigt 
het recht op loonsuppletie gedeeltelijk. Er wordt dan een nieuwe berekening gemaakt aan de hand 
van het tiende lid.  
 
Uit lid 6 blijkt dat de betrokkene binnen de duur van de loonsuppletie bij elke volgende 
werkhervatting die aan de voorwaarden voldoet, opnieuw aanspraak kan maken op loonsuppletie 
op grond van het oude bovenwettelijke uitkeringsrecht. In geval van werkhervatting binnen de 
universitaire sector is het mogelijk dat de betrokkene met zijn nieuwe baan een nieuw recht op 
bovenwettelijke uitkering opbouwt, uit hoofde waarvan hij ook weer recht heeft op loonsuppletie. 
Zolang beide rechten op loonsuppletie samenlopen wordt slechts één loonsuppletie uitbetaald: de 
loonsuppletie die voor de betrokkene het hoogste bedrag oplevert. Dit geldt voor zover de 
loonsuppletierechten betrekking hebben op dezelfde arbeidsuren; samenloop van meerdere 
loonsuppleties is wel mogelijk indien deze betrekking hebben op verschillende delen van de 
arbeidsurenomvang en proportioneel worden betaald. 
 
De loonsuppletie duurt uiterlijk tot het einde van de duur van de aansluitende uitkering, zoals die 
is vastgesteld per de eerste werkloosheidsdag (lid 7). De duur die voor de loonsuppletie geldt is de 
duur zoals vastgesteld per de eerste werkloosheidsdag, dus zonder eventuele opschuivingen van 
de WW-einddatum op grond van artikel 43  WW. Heeft de betrokkene voorafgaand aan zijn 
werkhervatting geen bovenwettelijk uitkeringsrecht gehad, dan wordt de duur vastgesteld alsof hij 
aansluitend aan het arbeidsurenverlies als betrokkene een recht op bovenwettelijke uitkering zou 
hebben gekregen (lid 2).  
 
In lid 8 is geregeld dat de vergelijking van inkomens waardoor de hoogte van de loonsuppletie 
wordt bepaald, in principe per kalendermaand wordt gemaakt. Bestaat er niet de hele maand recht 
op loon of verstrijkt in de loop van een maand de duur van de loonsuppletie, dan wordt de 
loonsuppletie berekend over het in aanmerking komende deel van de maand.  
 
Lid 9: De loonsuppletie bedraagt in de eerste helft van de duur, bedoeld in lid 7 dat is dus de 
bovenwettelijke uitkeringsduur zoals vastgesteld per de eerste werkloosheidsdag; niet de periode 
waarin feitelijk recht op loonsuppletie bestaat het verschil tussen het nieuwe loon en de 
ongemaximeerde berekeningsgrondslag, berekend per kalendermaand. 
In de tweede helft van deze duur bedraagt de loonsuppletie 90% van dit verschil.  
 
Bij werkhervatting voor minder uren per week dan waarvoor recht op bovenwettelijke uitkering 
bestond of zou hebben bestaan, wordt de loonsuppletie proportioneel toegekend (lid 10). Indien 
zowel het uitkeringsrecht als de nieuwe baan fulltime zijn, zij het niet precies voor hetzelfde 
aantal uren, vindt echter geen proportionele berekening plaats. Bij werkhervatting voor meer uren 
dan voorheen, wordt het volledige nieuwe loon vergeleken met de ongemaximeerde 
berekeningsgrondslag.  
 
Aangezien loonsuppletie niet bij werkloosheid wordt betaald, maar juist voor zover de betrokkene 
niet (meer) werkloos is, kan er minder gebruik worden gemaakt van overeenkomstige toepassing 
van WW-bepalingen dan bij de bovenwettelijke uitkering. Dit artikel bevat daarom een vrij 
uitgebreide "eigen" regeling, inclusief een uitvoeringsbesluit met controlevoorschriften.  
Bij de opgenomen verplichtingen wordt aangetekend dat een betrokkene met recht op 
loonsuppletie niet per definitie verplicht zal zijn ander, hoger betaald, werk te aanvaarden. Uit het 
oogpunt van voorkoming van oneigenlijk gebruik van de regeling is echter de mogelijkheid 
opgenomen om deze verplichting wel op te leggen. De verplichting kan alleen worden opgelegd 
als de nieuwe dienstbetrekking geen voor de betrokkene passende arbeid is. 
Voor de sanctionering van overtredingen wordt aangesloten bij de sanctionering van de 
overeenkomstige verplichtingen in de WW (inzake aanvraagtermijn, controlevoorschriften en 
aanvaarden van passende arbeid).  
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De inlichtingenplicht (artikel 25 WW) is ook bij loonsuppletie van toepassing. De sanctionering 
vindt op dezelfde wijze plaats als bij de bovenwettelijke uitkering (zie artikel 10 lid 3 en het 
betreffende uitvoeringsbesluit).  
 
In lid 13 worden enkele WW-bepalingen inzake de betaling van overeenkomstige toepassing 
verklaard. Deze hebben betrekking op de betaaltermijn, de mogelijkheid tot schorsing en 
opschorting, de terug- en invordering van onverschuldigd betaalde bedragen en de betaling aan 
derden.  
 
In lid 14 is bepaald dat een eventuele loonsuppletie uit anderen hoofde wordt geacht tot het loon 
uit de nieuwe dienstbetrekking te behoren. Het ligt immers niet in de rede een dubbele 
loonsuppletie te betalen. Loonsuppletie is bijvoorbeeld mogelijk op grond van de Wet op de 
(re)integratie arbeidsgehandicapten (Rea) en van bovenwettelijke regelingen uit andere sectoren 
van overheid en markt. Voorts zal er bij wijze van experiment naar verwachting een 
loonsuppletieregeling komen krachtens de WW.  
Voor het overige worden in de nieuwe dienstbetrekking dezelfde loonelementen wel en niet in 
aanmerking genomen als bij de vaststelling van de berekeningsgrondslag zou gebeuren. 
Zodoende wordt een zo zuiver mogelijke vergelijking gemaakt tussen oud en nieuw inkomen.  
 
 
Artikel 16 
 
In dit artikel is de situatie geregeld dat een betrokkene die recht heeft gehad op een 
bovenwettelijke uitkering, na een werkhervatting opnieuw werkloos wordt uit een 
dienstbetrekking bij een universiteit en recht heeft op een bovenwettelijke uitkering die minder 
gunstig is dan zijn eerdere bovenwettelijke uitkering omdat de betrokkene minder diensttijd kan 
opvoeren.  
Een dergelijke situatie kan alleen optreden als de betrokkene toen hij de eerste keer werkloos 
werd, ten minste 40 jaar oud was en ten minste 5 jaar diensttijd had. Bovendien moet er tussen de 
eerste en de tweede keer werkloos worden een onderbreking in zijn diensttijd zijn opgetreden van 
meer dan 14 maanden. Zo'n onderbreking kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door de eerste 
werkloosheidsperiode, eventueel gecombineerd met een periode waarin de betrokkene buiten de 
onderwijssectoren heeft gewerkt. Vervolgens moet hij weer bij een universiteit gewerkt hebben; 
het gaat hier immers om een betrokkene die bij de tweede keer werkloos worden opnieuw recht 
op bovenwettelijke uitkering heeft.  
 
In artikel 16 wordt geregeld dat het nieuwe, minder gunstige, bovenwettelijke recht wordt 
opgehoogd of verlengd indien de duur van het oude, gunstiger recht nog niet geheel was 
verbruikt. 
 
Lid 1 en 2 zien op de situatie waarin de betrokkene zowel bij de eerste keer als bij de tweede keer 
recht heeft op een aansluitende uitkering, maar zijn totale uitkeringsduur de tweede keer korter 
is. Dit is alleen mogelijk als de betrokkene bij de eerste keer werkloos worden een 
leeftijd/diensttijdcombinatie had van ten minste 45 en 7 jaar of 50 en 12 jaar, de diensttijd meer 
dan 14 maanden is onderbroken en de betrokkene vervolgens weer ten minste 5 jaar, maar geen 
7, respectievelijk 12 jaar diensttijd heeft opgebouwd.  
 
De omvang van de aanspraken op grond van dit artikel wordt steeds gelimiteerd door twee 
factoren: de mate waarin het tweede bovenwettelijke uitkeringsrecht ongunstiger is dan het 
eerste, en de nog niet verbruikte duur van het eerste recht. Het gaat in alle gevallen om een 
aanpassing van het nieuwe uitkeringsrecht, niet om een herleving van het oude recht. 
Berekeningsgrondslag en urenomvang zijn dus alleen afhankelijk van het nieuwe uitkeringsrecht.  
 
Uitdrukkelijk is opgenomen dat de betrokkene zijn oude uitkeringsaanspraken aannemelijk moet 
kunnen maken. Dit is van belang omdat tussen de beëindiging van het oude uitkeringsrecht en 
de toepassing van dit artikel vele jaren kunnen liggen.  
Bij een tussenpoos van meer dan 5 jaar bestaat het risico dat het oude uitkeringsdossier van de 
uitvoeringsinstelling vernietigd is.  
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Artikel 17 
 
Dit artikel regelt dat een betrokkene die het werk hervat en daarna (weer) werkloos wordt, tot 4 
jaar na het einde van zijn bovenwettelijke uitkeringsrecht aanspraak kan maken op herleving 
hiervan. Het gaat hier om de situatie waarin er bij de hernieuwde werkloosheid geen nieuw recht 
op bovenwettelijke uitkering ontstaat, dus waarin de betrokkene laatstelijk niet bij een universiteit 
heeft gewerkt. Heeft hij wel een nieuw bovenwettelijk uitkeringsrecht, dan is artikel 16 van 
toepassing. 
 
Bij hernieuwde werkloosheid na een werkhervatting zijn verschillende situaties te onderscheiden. 
Als de werkhervatting kort was (in het algemeen: korter dan 26 weken), zal er geen nieuw WW-
recht worden opgebouwd en zal het oude WW-recht na afloop van de nieuwe baan herleven. Dit 
geldt dan automatisch ook voor de eventuele bovenwettelijke aanvulling op de WW-uitkering (zie 
artikel 4) of de aansluitende uitkering (zie artikel 8), omdat daarop de WW-bepalingen over 
eindigen en herleven van het uitkeringsrecht van overeenkomstige toepassing zijn verklaard.  
Is de werkhervatting echter langer (ten minste 26 weken), dan zal de betrokkene na afloop van de 
nieuwe baan meestal een nieuw recht op WW-uitkering hebben. Voor zover er een nieuw WW-
uitkeringsrecht is, herleeft het oude WW-recht (plus de daaraan verbonden aanvulling en/of 
aansluitende uitkering) niet meer. Als de betrokkene op grond van zijn laatste baan alleen recht 
heeft op WW-uitkering, kan hij zodoende zowel qua duur als qua hoogte van die uitkering 
slechter af zijn dan wanneer hij het werk niet zou hebben hervat en onafgebroken werkloos zou 
zijn gebleven. Het is duidelijk dat dit de reïntegratie in het arbeidsproces kan tegenwerken. In 
artikel 17 is daarom een regeling opgenomen waardoor de bovenwettelijke uitkering ook kan 
herleven als er een nieuw WW-recht wordt opgebouwd.  
 
Deze aanspraak komt ook toe aan een betrokkene die bij zijn arbeidsurenverlies als betrokkene 
geen recht op bovenwettelijke uitkering heeft omdat hij al voordat hij recht op die uitkering zou 
krijgen, met een nieuwe baan is begonnen. Het moet dan wel zo zijn dat hij recht op 
bovenwettelijke uitkering (en dus op WW) zou hebben gehad als hij het werk niet zou hebben 
hervat. Zou deze WW- plus bovenwettelijke uitkering blijvend geheel zijn geweigerd, dan geldt 
dat ook voor de uitkering op grond van dit artikel. Deze bepaling treft bijvoorbeeld een betrokkene 
die ontslag heeft genomen om uit eigen verkiezing buiten de universitaire sector te gaan werken, 
en vervolgens werkloos wordt. 
 
Om dezelfde reden als vermeld in de toelichting bij artikel 6, kan het recht op bovenwettelijke 
uitkering op grond van artikel 17 ook herleven of alsnog ontstaan als de betrokkene na afloop van 
zijn nieuwe dienstbetrekking ziek is en derhalve geen WW-uitkering, maar een ZW-uitkering 
krijgt.  
 
Zolang de nieuwe WW-uitkering of andere uitkeringen (ZW, nieuwe bovenwettelijke uitkeringen 
uit andere sectoren) nog lopen, heeft de uitkering op grond van dit artikel het karakter van een 
aanvulling tot het uitkeringsniveau dat zou gelden op grond van het oude bovenwettelijke 
uitkeringsrecht (lid 6). Indien de totale nieuwe uitkering even hoog of hoger is, komt de op grond 
van artikel 17 herleefde uitkering dus niet tot uitbetaling.  
 
 
Artikel 18 
 
Hierin is de mogelijkheid opgenomen het bovenwettelijke uitkeringsrecht af te kopen. Afkoop 
van het WW-gedeelte is niet mogelijk. Het bovenwettelijke gedeelte kan worden afgekocht vanaf 
de eerste werkloosheidsdag of vanaf een moment in de loop van de bovenwettelijke uitkering. In 
een uitvoeringsbesluit zijn nadere regels gesteld, bijvoorbeeld in welke gevallen afkoop mogelijk 
is en hoe de hoogte van de afkoopsom wordt bepaald.  
In het derde lid is bepaald dat afkoop tot gevolg heeft dat alle voor die tijd opgebouwde rechten op 
grond van dit besluit definitief vervallen, evenals de opgebouwde diensttijd.  
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Artikel 19  
 
In dit artikel is de mogelijkheid opgenomen een tegemoetkoming te verstrekken in de kosten van 
een verhuizing die voor de betrokkene noodzakelijk is om door het aanvaarden van 
werkzaamheden (in dienstbetrekking, als zelfstandige of anderszins) zijn werkloosheid op te 
heffen. De nadere regeling is gelijk aan wat voor de betrokkene gold tijdens zijn dienstbetrekking.  
 
 
Artikel 20 
 
In dit artikel is geregeld dat als het peil van de WW-uitkering wordt verlaagd, de bovenwettelijke 
uitkering dienovereenkomstig wordt aangepast na een periode van 6 maanden, waarin de sociale 
partners eventueel ook in overleg tot een andere oplossing kunnen komen. Deze bepaling is 
overeenkomstig hetgeen daarover is afgesproken in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. 
WNU: artikel 49b 
 
 
Artikel 21 
 
In dit artikel is het overgangsrecht neergelegd.  
 
De OOW 
 
Op grond van de OOW wordt de WW gefaseerd, verdeeld over fase 2 en 3, van toepassing op het 
overheidspersoneel. De ingangsdatum van fase 2 wordt vastgesteld op 1 januari 2001, fase 3 is 
afgesteld.  
 
Per de ingangsdatum van fase 2 wordt de WW van toepassing op overheidsdienstverbanden die 
op dat moment bestaan of die precies per die datum eindigen. Op dienstverbanden die na de 
ingangsdatum van fase 2 aanvangen, wordt de WW vanaf het begin van toepassing. Indien een 
betrokkene werkloos wordt uit een baan waarop op dat moment de WW reeds van toepassing was, 
worden de WW en de overige artikelen van dit besluit, dus niet artikel 21, van toepassing.  
 
Op uitkeringsrechten, ontstaan uit overheidsdienstverbanden die vóór de ingangsdatum van fase 
2 zijn geëindigd, wordt de uitsterfcontructie toegepast, waardoor de WW niet op hen van 
toepassing zal worden. 
 
Overgangsrecht van WNU naar BWNU 
Het besluit treedt in werking per de ingangsdatum van fase 2. Lid 1 regelt welk besluit op wie van 
toepassing is: deze regeling op degenen die al onder de WW en ZW vallen, de WNU op degenen 
bij wie dat nog niet het geval is. Voor de loonsuppletie geldt een uitzondering (zie lid 3 en 4).  
 
In lid 2 is een regeling getroffen om het mogelijk te maken dat artikel 16 ook wordt toegepast als 
het eerste uitkeringsrecht geen bovenwettelijke uitkering was, maar een recht op aanvullende 
uitkering op grond van de WNU.  
 
De leden 3 en 4 regelen het overgangsrecht voor de loonsuppletie. In lid 8 is geregeld dat er vanaf 
de ingangsdatum van fase 2 van de OOW geen rechten op loonsuppletie meer kunnen bestaan op 
grond van de WNU. Ook degenen die voor hun werkloosheidsuitkering tot de ingang van fase 3 
van de OOW nog onder de WNU vallen, kunnen recht op loonsuppletie krijgen op grond van 
artikel 15. 
Rechten op loonsuppletie die ingaan op of na de ingangsdatum van fase 2 van de OOW en waarbij 
de betrokkene niet eerder recht op loonsuppletie heeft gehad op grond van hetzelfde WNU-recht, 
vallen vanaf het begin onder de regels van artikel 15. Rechten op loonsuppletie op grond van de 
WNU die rond de ingangsdatum van fase 2 van de OOW lopend zijn of die op of na die 
ingangsdatum zouden herleven, worden omgezet in rechten op loonsuppletie op grond van 
artikel 15; hierbij is de overgangsgarantie van artikel 22 lid 1 van toepassing.  
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Artikel 22 
 
In dit artikel wordt betrokkenen een aantal waarborgen geboden tegen vermindering van rechten 
door de overgang van WNU naar WW, ZW en dit besluit.  
 
In lid 1 is bepaald dat de betrokkene door die overgang op het overgangsmoment of het op of na 
die datum gelegen herlevingsmoment, zie artikel 21, geen achteruitgang in het niveau van zijn 
rechten en verplichtingen mag ondervinden vergeleken met de situatie zoals die onder de WNU 
zou zijn geweest.  
Indien er op grond van de overige bepalingen van dit besluit sprake zou zijn van een 
achteruitgang, wordt die gecompenseerd. Dit gebeurt ambtshalve. Na het overgangsmoment 
wordt met de gecompenseerde uitkering verder gerekend volgens de nieuwe regels.  
 
De garantie van lid 1 geldt alleen op het overgangsmoment. In lid 2 is bepaald dat garanties die 
zijn toegekend bij de inwerkingtreding van het BWOO of de WNU of bij wijzigingen van BWOO 
of WNU, aan betrokkenen die toen al recht op uitkering hadden, in stand blijven. Deze garanties 
blijven ook na het overgangsmoment gelden.  
 
De garanties van lid 1 en 2 zijn van toepassing op betrokkenen die op grond van artikel 21 een 
recht op bovenwettelijke uitkering verkrijgen; dat zijn de betrokkenen bedoeld in de leden 3 tot en 
met 6 van artikel 21.  
De overgangsgarantie is ook van toepassing op de overgangsgevallen van loonsuppletie (de 
categorie van artikel 21 lid 8).  
 
In lid 3 is bepaald dat de garanties van lid 1 en 2 gelden behoudens wijzigingen in de WW in dat 
geval geldt de procedure van artikel 20 en geen betrekking hebben op bepalingen van 
administratieve of procedurele aard of op bepalingen die betrekking hebben op het traject van 
bruto naar netto uitkering. Het gaat dus om garanties ten aanzien van de bruto uitkering. Bij 
bepalingen van administratieve of procedurele aard kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
verplichting werkbriefjes in te sturen.  
  
In lid 4 is een hardheidsclausule opgenomen. Hierop kan in principe een beroep worden gedaan 
door iedere betrokkene die van mening is dat de overgang van WNU naar WW, ZW en dit besluit 
voor hem tot een onbillijkheid van overwegende aard leidt.  
Zo'n onbillijkheid kan bijvoorbeeld zijn het niet verkrijgen van een recht op WW en 
bovenwettelijke uitkering, terwijl er wel een WNU-recht zou zijn blijven bestaan als de WNU niet 
was ingetrokken. Door niet precies op elkaar aansluitende regelgeving kan dit zich voordoen bij 
bepaalde betrokkenen die in het buitenland verblijven.  
Voorts kan de hardheidsclausule een oplossing bieden als doorwerking van WW-bepalingen in 
een bepaald geval een onevenredige uitwerking zou hebben.  
 
Wil een beroep op de hardheidsclausule slagen, dan moet de betrokkene aantonen dat hij 
benadeeld is en dat er sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard, hetgeen impliceert 
dat het moet gaan om een aanzienlijke benadeling. Het moet voorts gaan om een benadeling die 
niet ook zou zijn opgetreden als de WNU van kracht was gebleven.  
 
 
Artikel 23 
 
In dit artikel is de inwerkingtreding van het besluit geregeld.  
 
Artikel 23A 
 
Dit artikel bevat het overgangsrecht i.v.m. het afschaffen van de (boven)wettelijke vervolguitkering 
per 01-07-2004.   
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Op 30 december 2003 is in het Staatsblad (Stb. 2003, 547) de Wet tot wijziging van de 
Werkloosheidswet in verband met de afschaffing van de vervolguitkering verschenen.  
Voornoemde wet is op op 1 januari 2004 in werking getreden.  
Artikel 20 van deze regeling voorziet in een speciale bepaling indien het niveau van de uitkering 
krachtens de WW een algemeen neerwaartse wijziging ondergaat. Indien het niveau van de WW-
uitkering algemeen neerwaarts wordt verlaagd, wordt het totaal aan wettelijke en bovenwettelijke 
aanspraken van de betrokkene dienovereenkomstig aangepast, doch niet eerder dan 6 maanden 
na de datum van publicatie in het Staatsblad. De termijn van 6 maanden heeft ermee te maken 
dat de CAO-partijen in overleg eventueel tot een andere oplossing kunnen komen. Komen de 
CAO-partijen na overleg eventueel niet tot een andere oplossing, dan wordt de algemeen 
neerwaartse wijziging in de WW dienovereenkomstig toegepast op de bovenwettelijke 
aanvullingen van de BWNU. In dit geval wordt de WW-vervolguitkering en de bovenwettelijke 
aanvulling daarop in de BWNU, afgeschaft per 1 juli 2004. Op het overgangsrecht zijn de 
artikelen 130h WW en art. 20 BWNU onverkort van toepassing.  
 
Met inachtneming van art. 130h WW en art. 20 BWNU geldt er overgangsrecht voor bepaalde 
categoriën personen. Kort gezegd is overgangsrecht van toepassing op: 
a. Werknemers met een eerste werkloosheidsdag die is gelegen voor 1 juli 2004 
b. De dienstbetrekking van de werknemer is beëindigd door opzegging, indien de aanzegging 

van de opzegging heeft plaatsgevonden vóór 1 juli 2004 
c. De datum van het ontbindingsverzoek is gelegen voor 1 juli 2004, tenzij de kantonrechter 

het verzoek tot ontbinding van de dienstbetrekking van de werknemer niet heeft 
gehonoreerd.   

Bovendien geldt er overgangsrecht voor:  
1. De werknemer die vóór 1 juli 2004 recht op uitkering had op grond van de WW en de 

BWNU, maar waarvan het uitkeringsrecht eindigt of is geëindigd omdat de betrokkene 
weer werkzaam is als werknemer, waarbij hij of zij een nieuw recht op uitkering krijgt op of 
na 1 juli 2004, tot aan het moment waarop het eerste uitkeringsrecht, zonder herleving van 
de WW-uitkering conform de artikelen 43 en 50 WW zou hebben geduurd. 

2. De werknemer die vóór 1 juli 2004 recht had op uitkering op grond van de WW en BWNU  
en op wie de situatie van sub b of c van toepassing is, maar waarvan het uitkeringsrecht eindigt of 
is geëindigd, omdat de betrokkene weer werkzaam is als werknemer, waarbij hij of zij een nieuw 
recht op uitkering krijgt op of na 1 juli 2004 tot aan het moment waarop het eerste uitkeringsrecht 
zonder herleving van de WW-uitkering conform de artikelen 43 en 50 WW zou hebben geduurd.  
 
Artikel 5 lid 7 regelt dat er voor de berekening van de aanvulling op de uitkering wordt uitgegaan 
van een WW-uitkering die onverminderd door de betrokkene is ontvangen, mocht deze op grond 
van enige wettelijke bepaling geheel of gedeeltelijk zijn geweigerd, dan wel niet of niet geheel is 
betaald.  
 
Op alle werknemers die vallen onder het overgangsrecht van art. 23A zijn alle overige bepalingen 
van de WW en de BWNU onverkort van toepassing.  
   
 
Artikel 24 
 
Dit artikel bevat de citeertitel.  
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Uitvoeringsregelingen Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling 
Nederlandse Universiteiten (BWNU) 
 
Hoofdstuk 1 Controlevoorschriften loonsuppletie 

als bedoeld in artikel 15, elfde lid, van de Bovenwettelijke  Werkloosheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten. 
 
Artikel 1 
 
In deze voorschriften wordt verstaan onder: 
a. werkgever, betrokkene, dienstbetrekking: hetgeen daaronder wordt verstaan in de 

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten. 
b. loonsuppletie: een loonsuppletie als bedoeld in artikel 15 van de Bovenwettelijke 

Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten. 
 
 
Artikel 2 
 
De betrokkene die in aanmerking wil komen voor loonsuppletie, dient een aanvraag in bij de 
instantie die daartoe door de werkgever is aangewezen. De aanvraag vindt plaats door het 
indienen van een door deze instantie beschikbaar gesteld aanvraagformulier, dat volledig en juist 
is ingevuld, dat is voorzien van de gevraagde bijlagen, en dat door de betrokkene is ondertekend.  
 
 
Artikel 3 
 
De betrokkene die een aanvraag om loonsuppletie heeft ingediend, is verplicht: 
a. periodiek, op de tijdstippen en op de wijze hem opgedragen door de instantie, bedoeld in 

artikel 2, opgave te doen van de werkzaamheden die hij heeft verricht en van de inkomsten 
die hij uit die werkzaamheden heeft genoten over de periode waarin hij aanspraak maakt 
op loonsuppletie; 

b. op een aangegeven tijd en plaats te verschijnen op verzoek van de instantie, bedoeld in 
artikel 2; 

c. controle mogelijk te maken door inspecteurs, die zich met een daartoe strekkende 
machtiging kunnen legitimeren; 

d. een wijziging in zijn woon- of verblijfplaats onverwijld te melden aan de instantie, bedoeld 
in artikel 2; 

e. de instantie, bedoeld in artikel 2, desgevraagd inzage te verstrekken in en tegen kostprijs 
kopieën te verstrekken van boeken, bescheiden, stukken en andere gegevensdragers, voor 
zover deze betekenis kunnen hebben voor het recht op loonsuppletie of voor het bedrag van 
de loonsuppletie dat aan de betrokkene wordt betaald; 

f. de instantie, bedoeld in artikel 2, desgevraagd verklaringen over te leggen afkomstig van en 
ondertekend door zijn werkgever of werkgevers of relevante derden, waarin deze de 
juistheid van door de betrokkene in verband met de loonsuppletie verstrekte gegevens 
bevestigen.  

 
 
Artikel 4 
 
Dit besluit treedt tegelijk met de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten in werking.  
 
 

Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten  35



Hoofdstuk 2 Regels inzake afkoop van het recht op bovenwettelijke 
 uitkering 

als bedoeld in artikel 18 van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten. 
 
Artikel 1 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 
a. aansluitende uitkering, betrokkene, WW, werkgever: hetgeen daaronder wordt verstaan in 

de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten; 
b. afkoop: afkoop als bedoeld in artikel 18 van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling 

Nederlandse Universiteiten; 
c. afkoopdatum: de datum vanaf welke het recht op aansluitende uitkering wordt afgekocht; 
 
 
Artikel 2 
 
1. De betrokkene die recht heeft op een aansluitende uitkering, kan de werkgever verzoeken 

dit recht voor de resterende duur af te kopen.  
2. De werkgever kan het afkopen toestaan indien aannemelijk is dat betrokkene niet binnen 

drie jaar na de afkoopdatum opnieuw een dienstbetrekking zal aangaan op grond waarvan 
hij betrokkene is.  

 
 
Artikel 3 
 
1. De afkoopsom wordt gesteld op een door de werkgever vast te stellen percentage van het 

bedrag van de aansluitende uitkering over de periode vanaf de afkoopdatum. Dit percentage 
bedraagt ten hoogste 50.  

2. De werkgever deelt de betrokkene schriftelijk de hoogte van de afkoopsom mee die bij de 
voorgenomen beslissing over het verzoek zou gelden.  

3. De werkgever stelt de betrokkene een redelijke termijn om zijn verzoek om afkoop 
schriftelijk te bevestigen, aan te passen of in te trekken.  

4. Indien een af te kopen aansluitende uitkering blijvend geheel is geweigerd, wordt de 
afkoopsom van die uitkering op nihil gesteld.  

 
 
Artikel 4 
 
1. De afkoopsom wordt betaald binnen een maand nadat de beslissing tot inwilliging van het 

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

de Bovenwettelijke werkloosheidsregeling Nederlandse universiteiten kunnen met de 
afkoopsom ineens worden verrekend. 

3. De artikelen 36 tot en met 36b WW zijn van overeenkomstige toepassing op de afkoopsom 
voor zover deze onverschuldigd is betaald.  

 
 
Artikel 5 
 
Deze regeling treedt tegelijk met de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten in werking.  
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Hoofdstuk 3 Regels voor het recht op uitkering in gevallen waarin 
 de betrokkene geen recht op uitkering op grond van de 
 WW heeft 

 
als bedoeld in artikel 11a, eerste lid, van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten. 
 
Artikel 1  Definities 
 
In deze regels wordt verstaan onder betrokkene, bovenwettelijke uitkering, WW: hetgeen 
daaronder wordt verstaan in de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten. 
 
 
Artikel 2 Uitkering aan grensarbeiders zonder recht op WW-uitkering 
 
1. De betrokkene die aansluitend aan zijn arbeidsurenverlies als betrokkene buiten Nederland 

woont en in verband met artikel 71, eerste lid, onderdeel a ii, EG-Verordening 1408/71 geen 
recht op WW-uitkering heeft, heeft recht op uitkering voor zover de omstandigheid dat hij 
geen recht op WW-uitkering heeft, uitsluitend wordt veroorzaakt doordat hij buiten 
Nederland woont. 

2. De uitkering waarop de betrokkene op grond van het eerste lid recht heeft, is in hoogte en 
duur gelijk aan de WW-uitkering en de bovenwettelijke uitkering waarop de betrokkene recht 
zou hebben gehad indien hij in Nederland zou hebben gewoond. 

3. Indien de betrokkene die op grond van dit artikel recht heeft op een uitkering, of op wie, 
indien hij in Nederland zou hebben gewoond, artikel 46 ZW (Ziektewet) van toepassing zou 
zijn geweest, aantoont dat hij recht heeft op een uitkering wegens ziekte, 
zwangerschapsverlof of bevallingsverlof, naar het recht van zijn woonland, wordt die 
uitkering voor de toepassing van het tweede lid gelijkgesteld met de overeenkomstige 
uitkering op grond van de ZW. Deze gelijkstelling vindt plaats voor ten hoogste de maximale 
duur van de overeenkomstige uitkering op grond van de Ziektewet (ZW). Zolang deze 
gelijkstelling duurt is de uitkering op grond van dit artikel gelijk aan de uitkering op grond 
van de ZW en de bovenwettelijke uitkering waarop de betrokkene recht zou hebben gehad 
indien hij in Nederland had gewoond. 

4. Voor de toepassing van het derde lid wordt een uitkering op grond van artikel 3:10 van de Wet 
Arbeid en Zorg gelijkgesteld met een uitkering op grond van de Ziektewet. 

5. Indien de betrokkene een uitkering wegens werkloosheid, ziekte, zwangerschap, bevalling, 
arbeidsongeschiktheid of adoptie en pleegzorg naar het recht van zijn woonland ontvangt, 
wordt deze geheel in mindering gebracht op de uitkering op grond van dit artikel over 
dezelfde periode. 

 
Artikel 3 Inwerkingtreding 
 
Dit besluit is in werking getreden op 13 mei 2003.  
 

Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten  37



Hoofdstuk 4 Regeling hardheidsclausule  

 
als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten.  
 
Artikel 1 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. betrokkene, bovenwettelijke uitkering, partijen: hetgeen daaronder wordt verstaan in de 

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten; 
b. nadeel, compensatie: het nadeel respectievelijk de compensatie als bedoeld in artikel 22, 

vierde lid, Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten. 
 
 
Artikel 2 
 
De beoordeling of er sprake is van een onbillijkheid van overwegende aard, wordt gemaakt met 
inachtneming van de omstandigheden van het geval. Hierbij wordt in ieder geval betrokken: 
a. de omvang van het nadeel, waarbij mede in aanmerking wordt genomen of daartegenover 

ook een voordeel voor de betrokkene staat; 
b. 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 wordt gelaten; 

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

 
 
Artikel 3 
 
1. Aan de betrokkene wordt geen compensatie toegekend indien het nadeel wordt veroorzaakt 

door verschillen in regelgeving of uitvoeringspraktijk met betrekking tot:  
a. de mogelijkheid om in het genot van uitkering vakantie te genieten; 
b. het in mindering brengen van inkomsten uit noodzakelijke scholing op de uitkering; 
c. de wijze waarop de hoogte van de uitkering wordt berekend indien de maatregel van 

gedeeltelijke weigering wordt toegepast; 
d. de wijze waarop de te betalen uitkering over een gebroken maand wordt berekend; 
e. het tijdstip waarop een uitkering wordt betaald; 
f.  het tijdstip en de hoogte van indexeringen;  
g. het traject van bruto naar netto uitkering;  
h. de verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid na afloop van het nawettelijk 

traject, tenzij op 1 januari 2003 nog geen invulling is gegeven aan de 
inspanningsverplichting van partijen. 

2. In gevallen waarop het eerste lid niet van toepassing is, wordt compensatie toegekend 
indien de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven.  

 
 
Artikel 4 
 
1. De compensatie is in beginsel gelijk aan het bedrag aan uitkering waarvoor de betrokkene 

door de beslissing in kwestie benadeeld is. De vorm waarin de compensatie wordt gegeven 
of de uitvoeringsaspecten daarbij, kunnen met zich meebrengen dat het bedrag van de 
compensatie in geringe mate afwijkt van het bedrag van dit nadeel. 

2. In afwijking van het eerste lid kan een gedeeltelijke compensatie worden toegekend indien 
de omstandigheden van het geval daartoe aanleiding geven. 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. 
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3. Indien de compensatie wordt toegekend: 
a. kunnen vorderingen op de betrokkene ter zake van onverschuldigd betaalde bedragen 

op grond van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten, 
met de compensatie ineens worden verrekend, en 

b. zijn de artikelen 36 tot en met 36b WW van overeenkomstige toepassing op de 
compensatie, voor zover deze onverschuldigd is betaald.  

 
 
Artikel 5 
 
Deze regeling treedt tegelijk met de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten in werking.  
 
 
Toelichting bij de regeling hardheidsclausule 
 
Algemeen; verhouding tot de bezwaar- en beroepsprocedure 
De hardheidsclausule is in principe bedoeld voor gevallen waarin een rechtmatige beslissing is 
genomen, die niettemin voor een betrokkene nadeel oplevert. Uiteraard kan het ook zo zijn dat de 
beslissing waardoor een betrokkene benadeeld wordt, onrechtmatig is. Om na te gaan of de 
beslissing rechtmatig of onrechtmatig is, is de bezwaarschriftprocedure, eventueel gevolgd door 
beroep en hoger beroep, aangewezen. De uitvoeringsinstantie moet bij ontvangst van elk geschrift 
dat over een beschikking gaat, dus ook bij een geschrift waarin wordt gesteld dat het een beroep 
op de hardheidsclausule betreft, nagaan of dit geschrift moet worden aangemerkt als een 
bezwaarschrift. De verplichting hiertoe vloeit voort uit de Algemene wet bestuursrecht, en hoeft 
dus niet in dit besluit opgenomen te worden.  
Het belang van de betrokkene hierbij is dat bij gegrondheid van een bezwaar (en dus 
onrechtmatigheid van de beslissing), meer schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen 
dan op grond van de hardheidsclausule. Hierbij valt te denken aan gevallen en schadeposten die 
in artikel 3 en 4 zijn uitgezonderd, maar ook aan uitkeringsnadeel dat gezien zijn omvang geen 
"onbillijkheid van overwegende aard" oplevert. Indien de betrokkene uitdrukkelijk aangeeft geen 
bezwaarschrift te willen indienen maar alleen een beroep op de hardheidsclausule te doen, 
accepteert hij daarmee de beperkingen van de vergoeding op grond van deze regeling.  
Onder onrechtmatige beslissingen vallen onder andere: 
o beslissingen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur; bijvoorbeeld het 

geval waarin iemand op grond van een gerechtvaardigde verwachting dat zijn 
uitkeringsaanspraken nog conform het WNU zouden zijn, iets heeft gedaan of nagelaten met 
als gevolg benadeling omdat de nieuwe regels anders zijn.  

o beslissingen waarbij een overgangsnadeel op grond van artikel 22 lid 1 of 2 BWNU had 
moeten worden gecompenseerd, wat niet is gebeurd.  

 
 
Artikel 2 
 
Deze regeling beweegt zich binnen de marges van artikel 22 lid 4 BWNU. Dat wil zeggen dat er 
alleen sprake kan zijn van compensatie van opgetreden nadeel als er jegens de betrokkene sprake 
is van een onbillijkheid van overwegende aard. Dit zal moeten worden beoordeeld met 
inachtneming van alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. In dit artikel is een 
aantal factoren genoemd die in ieder geval zullen worden meegewogen. De factor 
inkomenspositie is bovendien enigszins genormeerd: de zwaarte van de benadeling wordt alleen 
afgemeten aan de inkomensgevolgen voor de betrokkene zelf.  
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Artikel 3 
 
In het eerste lid is een aantal gevallen genoemd waarin de WNU-regels en uitvoeringspraktijk 
enigszins (kunnen) afwijken van de situatie nadat de WW en het BWNU van toepassing zijn 
geworden. Het nadeel dat door deze afwijkingen in sommige gevallen kan optreden, is echter per 
definitie dermate gering dat er niet kan worden gesproken van een onbillijkheid van overwegende 
aard. Dit lid is opgenomen om een kansloos beroep op de hardheidsclausule te kunnen afwijzen 
zonder nader onderzoek. 
 
 
Artikel 4 
 
In dit artikel is bepaald dat indien de compensatie wordt toegekend, het uitgangspunt is dat de 
compensatie bij benadering gelijk is aan het uitkeringsnadeel. Gedeeltelijke compensatie wordt 
alleen in bijzondere gevallen gegeven.  
Hierbij wordt er nogmaals (zie ook de algemene toelichting) op gewezen dat het bij de 
hardheidsclausule gaat om nadeel als gevolg van een rechtmatige, of tenminste door de 
betrokkene geaccepteerde, beslissing, en dat de werkgever een discretionaire bevoegdheid heeft 
inzake het wel of niet verlenen van compensatie en de hoogte ervan. Anders dan bij een 
onrechtmatige beslissing is er geen gehoudenheid om ook bijkomende schadeposten te 
vergoeden. 
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Hoofdstuk 5 Volgersbesluit 

als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten.   
 
Artikel 1 
 
Als betrokkene in de zin van artikel 1 onder c van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling 
Nederlandse Universiteiten wordt tevens verstaan degene die in dienstbetrekking staat of heeft 
gestaan als personeelslid van: 
a. International Institute for Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) 

te Delft  
b. Institute of Social Studies (ISS) te 's-Gravenhage 
c. International Institute for Aerospace and Earth Sciences (ITC) te Enschede 
d. Afrika-Studiecentrum (ASC) te Leiden 
e. Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) te Leiden 
f. Universiteit voor Humanistiek (UVH) te Utrecht 
g. Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) 

te 's-Gravenhage 
h. Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) te Utrecht 
i. Instituut voor Maatschappijwetenschappen (SISWO) te Amsterdam 
j. Theologische Universiteit Kampen (ThUK) te Kampen 
k. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam 
l. Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV (PLATO) te Leiden 
 
 
Artikel 2 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 juni 2001 en werkt terug tot en met de dag van 
inwerkingtreding van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten, , 
voor de volgers genoemd onder a t/m j. Voor de volgers genoemd onder k. en l. treedt dit besluit 
in werking m.i.v. 1 januari 2005.  
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Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling 

Zanu en uitvoeringsregelingen 

Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten (ZANU) 
 
Artikel 1  Begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. Partijen: de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de 

organisaties van werknemers, die als partij optreden bij de CAO Nederlandse 
Universiteiten: collectieve arbeidsovereenkomst Nederlandse universiteiten deel 1 en 2; 

b. instelling: een universiteit zoals genoemd in de CAO Nederlandse universiteiten;  
c. betrokkene: de werknemer, die een dienstverband heeft met een instelling als bedoeld 

onder b of bij een door de partijen aangewezen andere werkgever; met dien verstande dat 
de betrokkene die ter zake van zijn arbeidsverhouding niet als overheidswerknemer in de 
zin van de WPA wordt aangemerkt, of de betrokkene die lid is van het college van bestuur 
van een instelling, het lid van het algemeen bestuur van een instelling, het lid van de raad 
van bestuur van een instelling of degene die behoort tot een groep personeelsleden van een 
instelling, ten aanzien waarvan het college van bestuur in overeenstemming met de raad 
van bestuur van het bij die instelling behorende academische ziekenhuis heeft bepaald, dat 
het rechtspositieregime dat geldt voor het personeel van dat ziekenhuis, aan deze regeling 
geen aanspraken kan ontlenen; 

d. werkgever: het College van Bestuur, onderscheidenlijk het Bestuur van de vereniging of 
stichting; 

e. bezoldiging: de bezoldiging, zoals gedefinieerd in  de CAO Nederlandse Universiteiten. 
f. [Vervallen.] 
g. Arbo-deskundige: de deskundige persoon of de arbodienst in samenwerking met de 

werkgever als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet 1998; 
h. geneeskundig onderzoek: een onderzoek door of namens het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen, dan wel een voor rekening van de werkgever komend 
onderzoek door de Arbo-deskundige; 

i. geneeskundige verklaring: een verklaring, afgegeven op grond van het geneeskundig 
onderzoek; 

j. bedrijfsgezondheidskundige begeleiding: de begeleiding met door of namens een arbo-
deskundige, gericht op het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, dan wel op het 
eindigen daarvan. 

k. WPA: de Wet privatisering ABP; 
l. WAO: de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering; 
m. vervallen 
n. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut 

werknemersverzekeringen genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur 
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI); 

o. pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP; 
p. arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 18, eerste lid, van de 

WAO; 
q. arbeidsongeschiktheidsuitkering: een uit enig dienstverband van de betrokkene 

voortvloeiende en aan hem periodiek uitbetaalde uitkering terzake van onder p 
gedefinieerde arbeidsongeschiktheid; 

r. passende arbeid: alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de betrokkene is 
berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet 
van hem kan worden gevergd; 
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s. gangbare arbeid: alle algemeen geaccepteerde arbeid waartoe de betrokkene met zijn 
krachten en bekwaamheden in staat is en waarmee hij kan verdienen, hetgeen gezonde 
personen met soortgelijke opleiding en ervaring, ter plaatse waar hij arbeid verricht of het 
laatst heeft verricht, of in de omgeving daarvan, met arbeid gewoonlijk verdienen. Niet 
daaronder wordt verstaan een dienstverband in de zin van de Wet op de sociale werk-
voorziening; 

t. WAO-uitkering: een op grond van de WAO toegekende arbeidsongeschiktheids-uitkering; 
u. werkloosheidsuitkering: een periodieke uitkering terzake van ontslag of werkloosheid, die 

voortvloeit uit enig dienstverband van betrokkene;  
v. suppletie: een uitkering na ontslag krachtens artikel 21 van deze regeling terzake van een 

op het moment van ontslag bestaande arbeidsongeschiktheid van minder dan 80% in de 
zin van de WAO;  

w. invaliditeitspensioen: een invaliditeitspensioen als bedoeld in paragraaf 8 van het pensioen-
reglement;  

x. herplaatsingstoelage: een toelage bij herplaatsing als bedoeld in paragraaf 9 van het 
pensioen-reglement;  

y. WNU: de Werkloosheidsregeling Nederlandse universiteiten; 
z. ZW: de Ziektewet; 
aa. ZW-uitkering: ziekengeld als bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet; 
bb. WW: de Werkloosheidswet; 
cc. BWNU: de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten; 
dd. OOW: de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen; 
ee. fase 2 en fase 3 van de OOW: fase 2 respectievelijk fase 3,  bedoeld in artikel 94, tweede lid, 

OOW. Fase 2 is ingegaan op 1 januari 2001, fase 3 die in zou gaan op 1 januari 2003  is 
afgesteld. 

 
 
Artikel 2 Bedrijfsgezondheidszorg 
 
1. De betrokkene geniet bedrijfsgezondheidskundige begeleiding overeenkomstig het 

bepaalde in deze regeling. 
2. De bedrijfsgezondheidskundige begeleiding van de betrokkene geschiedt door of vanwege 

de arbo-deskundige. 
3. De betrokkene is gehouden mee te werken aan geneeskundig onderzoek en 

bedrijfsgezondheidskundige begeleiding van de arbo-deskundige, welke voortvloeien uit de 
bepalingen van deze regeling. 

4. Onverminderd de mogelijkheid de arbo-deskundige rechtstreeks te consulteren ter zake van 
met zijn arbeidssituatie samenhangende gezondheidsproblemen kan de betrokkene de 
werkgever verzoeken hem in verband hiermee aan een onderzoek vanwege de arbo-
deskundige te onderwerpen. 

 
 
Artikel 3 Ziekte en arbeidsongeschiktheid 
 
1. De betrokkene, die wegens ziekte geheel of gedeeltelijk verhinderd is zijn arbeid te 

verrichten, geniet van rechtswege geheel of gedeeltelijk verlof. 
2. Onder zijn arbeid wordt verstaan de functie van betrokkene, dan wel het samenstel van zijn 

werkzaamheden en de voorwaarden waaronder die verricht worden. 
3. Tijdens het geheel of gedeeltelijk verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt het 

dienstverband van de betrokkene geacht naar aard en omvang ongewijzigd te blijven, zulks 
onverminderd: 
a. artikel 20 en artikel 20a; 
b. de mogelijkheid om het dienstverband, dan wel de omvang van het dienstverband, op 

verzoek van betrokkene geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onderscheidenlijk te 
verminderen; 

c. de mogelijkheid van beëindiging van  het dienstverband, dan wel vermindering van de 
omvang van het dienstverband, wanneer het dienstverband voor bepaalde tijd, 
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onderscheidenlijk de uitbreiding van de omvang van het dienstverband voor bepaalde 
tijd is overeengekomen; 

d. de mogelijkheid van een ontslag op staande voet wegens dringende redenen; 
e. de mogelijkheid van beëindiging van  het dienstverband op grond van gewichtige 

redenen, waaronder de mogelijkheid om het dienstverband te doen beëindigen in 
verband met de opheffing van het dienstverband. 

4. De betrokkene is verplicht zo spoedig mogelijk aan de werkgever mededeling te doen van 
zijn verhindering, zijn medewerking te verlenen aan een krachtens deze regeling 
opgedragen geneeskundig onderzoek en ook overigens de hem in dit verband door de  arbo-
deskundige of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gegeven voorschriften na 
te leven. 

5. De werkgever, die krachtens deze regeling een geneeskundig onderzoek heeft opgedragen 
kan, in afwachting van de conclusie daarvan, de betrokkene in dringende gevallen van 
medische aard de toegang verbieden tot het gebouw of de gebouwen waarin hij zijn 
werkzaamheden gewoonlijk verricht. Indien blijkens een geneeskundige verklaring gevaar 
voor besmetting met een besmettelijke ziekte bestaat, geldt dit verbod van rechtswege. 

 
 
Artikel 4  Loondoorbetaling tijdens ziekteverlof  
 
1. De betrokkene die geheel of gedeeltelijk wegens ziekte verlof geniet, behoudt gedurende   

een termijn van 6 maanden zijn volle bezoldiging en daarna 80% van zijn bezoldiging tot 
het einde van zijn dienstverband, waarbij het (pro rata) minimumloon als bodem geldt. 
Over de gewerkte uren, nadat de termijn van 6 maanden zoals genoemd in de eerste volzin 
van dit lid is verstreken behoudt de betrokkene de volle bezoldiging. Indien het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen op grond van artikel 71a negende lid van 
de WAO een tijdvak vaststelt, gedurende welke de betrokkene jegens het bevoegd gezag 
aanspraak op bezoldiging heeft, geniet de betrokkene 80% van zijn laatstgenoten 
bezoldiging.  

2. Bij arbeid op arbeidstherapeutische basis op advies van de bedrijfsarts behoudt de 
betrokkene de volle bezoldiging over de gewerkte uren. 

3. Indien de betrokkene een ZW-uitkering, een WW-uitkering, een BWNU-uitkering dan wel 
een WAO-uitkering is toegekend, wordt het bedrag van die uitkering in mindering gebracht 
op het bedrag, waarop hij ingevolge de in het eerste lid bedoelde bezoldiging recht heeft. 
Ingeval betrokkene recht heeft op een ZW-uitkering, een WW-uitkering, een BWNU-
uitkering dan wel een WAO-uitkering uit hoofde van één of meer dienstverbanden wordt 
die uitkering voor de toepassing van de vorige volzin toegerekend aan het dienstverband, 
waaruit de bezoldiging wordt doorbetaald, naar rato van het totaal aan inkomsten uit 
hoofde van de desbetreffende dienstverbanden. 

4. Indien, als gevolg van het handelen of het nalaten van handelingen door betrokkene, de 
ZW-uitkering, WW-uitkering, BWNU-uitkering dan wel de WAO-uitkering geheel of 
gedeeltelijk geweigerd wordt, dan wel blijvende of tijdelijke vermindering ondergaat, wordt 
deze uitkering voor de toepassing van het tweede lid geacht steeds onverminderd te zijn 
genoten. 

5. Ten aanzien van de betrokkene, die zijn arbeid aan meer dan één instelling, zoals 
gedefinieerd in artikel 1 sub b van het Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs 
en Onderzoekspersoneel (Stb. 1995, 703), zoals dat luidde op 31 december 1998, verricht, 
worden voor de toepassing van dit artikel zijn werkzaamheden overeenkomstig zijn verzoek 
al dan niet als één geheel beschouwd, tenzij hiertegen op grond van een geneeskundige 
verklaring bezwaren bestaan. 

6. Indien de betrokkene geen machtiging afgeeft om de ZW-uitkering, WW-uitkering, 
BWNU-uitkering dan wel WAO-uitkering te doen uitbetalen aan zijn werkgever, geeft hij 
daarvan onverwijld kennis aan de betrokken werkgever. 

 
 
Artikel 5   
vervallen 
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Artikel 6 Ziekte en arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een dienstongeval 
 
1. Indien de ziekte of arbeidsongeschiktheid, uit hoofde waarvan de betrokkene verlof geniet, 

naar het oordeel van de werkgever, in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van 
de hem opgedragen arbeid of in de bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten 
worden verricht, geniet hij ook na het verstrijken van de in artikel 4, eerste lid, bedoelde 
termijn zijn volle bezoldiging, tenzij de ziekte of arbeidsongeschiktheid in belangrijke mate 
is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de betrokkene. 

2. Artikel 4, derde en vierde lid, zijn van toepassing. 
3. Het eerste lid blijft buiten toepassing ten aanzien van de betrokkene, die zonder 

aannemelijke redenen verzuimd heeft aan de werkgever binnen 7 dagen mededeling te 
doen van het bestaan van een omstandigheid als bedoeld in het eerste lid. 

 
 
Artikel 7  Voortgezet verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid binnen vier weken 
 
Ter bepaling van de in artikel 4, eerste lid, eerste volzin, genoemde termijn wordt een opnieuw 
ingegaan verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid als een voortzetting van het vorige verlof 
beschouwd, tenzij het nieuwe verlof zich voordoet nadat de betrokkene gedurende ten minste vier 
weken zijn dienst daadwerkelijk volledig had hervat. 
 
 
Artikel 8  Controle bij hervatting 
 
1. Ten aanzien van de betrokkene, die verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geniet, 

kan de werkgever bepalen, dat hij zijn arbeid slechts zal mogen hervatten indien blijkens 
een geneeskundige verklaring, waarbij is bepaald de mate, waarin de hervatting kan 
geschieden, daarvoor toestemming is verleend. Deze toestemming is in ieder geval vereist, 
wanneer de betrokkene gedurende meer dan één jaar evenbedoeld verlof volledig heeft 
genoten. 

2. De betrokkene, die verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geniet kan, doch niet 
vaker dan éénmaal in een tijdvak van één maand, de werkgever schriftelijk verzoeken hem 
te doen onderwerpen aan een onderzoek door de arbo-deskundige, ter verkrijging van een 
geneeskundige verklaring als bedoeld in het eerste lid. De werkgever is gehouden binnen 
14 dagen aan dit verzoek te voldoen. 

 
 
Artikel 9  Zwangerschaps- en bevallingsverlof 
 
1. De vrouwelijke betrokkene heeft in verband met haar bevalling aanspraak op 

zwangerschaps- en bevallingsverlof. 
2. De betrokkene doet ten minste tien weken voor de dag, waarop de bevalling is te 

verwachten, aan de werkgever mededeling van de datum van ingang van het 
zwangerschapsverlof. 

 
 
Artikel 10  Besmettelijke ziekten van derden 
 
1. De betrokkene, die in contact staat, of kort geleden heeft gestaan, met een persoon, die een 

ziekte heeft, waarvoor ingevolge het krachtens de Wet bestrijding infectieziekten en 
opsporing ziekteoorzaken bepaalde een nominatieve aangifteplicht geldt, mag zijn arbeid 
niet verrichten en heeft geen toegang tot de gebouwen, lokalen en terreinen, waarin en 
waarop hij zijn werkzaamheden gewoonlijk verricht dan met toestemming van de arbo-
deskundige. 

2. De betrokkene die verkeert in de in het vorige lid omschreven situatie, is verplicht daarvan 
ten spoedigste kennis te geven aan de werkgever. Hij is gehouden zich te gedragen naar de 
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door de arbo-deskundige gegeven aanwijzingen, waaronder die met betrekking tot het 
ondergaan van een geneeskundig onderzoek. 

3. Gedurende de periode dat de betrokkene ingevolge dit artikel zijn arbeid niet verricht, 
geniet hij zijn volle bezoldiging. 

 
 
Artikel 11  Reïntegratie van zieke betrokkenen 
 
1. De werkgever is verplicht zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen te treffen en 

voorschriften te geven als redelijkerwijs nodig is, opdat betrokkene, die in verband met 
ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is zijn arbeid te verrichten, in staat wordt 
gesteld de eigen of andere passende arbeid te verrichten. Indien vaststaat dat de eigen 
passende arbeid niet meer kan worden verricht en bij de werkgever geen andere passende 
arbeid voor handen is, bevordert de werkgever de inschakeling van de betrokkene in voor 
hem passende arbeid in een of meer functies bij een andere werkgever. 

2. Uit hoofde van zijn verplichting, bedoeld in lid 1, stelt de werkgever in overeenstemming 
met de betrokkene een plan van aanpak op zoals bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de 
WAO. Het plan van aanpak wordt met medewerking van de betrokkene regelmatig 
geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

3. Uit hoofde van zijn verplichting bedoeld in lid 1 en het aanvragen van een WAO-uitkering 
voor de werknemer krachtens artikel 34 lid 3 WAO, stelt de werkgever in overleg met de 
medewerker een reïntegratieverslag op zoals bedoeld in artikel 71a lid 3 WAO. 

 
 
Artikel 11a  Verplichtingen 
 
De betrokkene die in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is zijn arbeid 
te verrichten, is verplicht: 
a. gevolg te geven aan door het bevoegd gezag of een door hem aangewezen deskundige 

gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door het bevoegd gezag of een door 
hem aangewezen deskundige getroffen maatregelen als bedoeld in artikel 11, lid 1; 

b. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van 
aanpak als bedoeld in artikel 11, lid 2; 

c. passende arbeid als bedoeld in artikel 1 sub r te verrichten waartoe het bevoegd gezag hem 
in de gelegenheid stelt. 

 
 
Artikel 12  Onderzoek naar het recht op een WAO uitkering 
 
1. Ter zake van het onderzoek naar het recht op een WAO uitkering is de betrokkene 

gehouden te voldoen aan alle voorschriften en verplichtingen, die onmiddellijk dan wel 
middellijk uit de bepalingen van de WAO voortvloeien. Hieronder worden tevens verstaan 
voorschriften en verplichtingen, van welke aard dan ook, hem opgelegd door of vanwege het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. 

2. Indien bij het onderzoek naar de beoordeling van het recht op een uitkering, als bedoeld in 
het eerste lid, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van oordeel is dat de 
betrokkene arbeidsgeschikt is voor en herplaatsbaar te achten in zijn eigen betrekking, zij 
het onder andere voorwaarden, draagt de werkgever binnen één jaar na dat oordeel zorg 
voor effectuering van die andere voorwaarden. 

3. Indien bij het onderzoek naar de beoordeling van het recht op een uitkering, als bedoeld in 
het eerste lid, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van oordeel is dat de 
betrokkene arbeidsgeschikt is voor en herplaatsbaar in één of meer andere functies bij de 
werkgever, draagt de werkgever er zorg voor, dat de betrokkene binnen één jaar na dat 
oordeel wordt benoemd in die functie of één van die functies. 

 
 
Artikel 13  Kortingen in verband met inkomsten uit wenselijk geachte arbeid 
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1. Indien de betrokkene in het belang van zijn genezing of zijn reïntegratie, dan wel in het 
kader van herplaatsing, tijdens het verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid door de 
arbo-deskundige of door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen wenselijk 
geachte arbeid voor zichzelf of voor derden verricht,: 
a. worden zolang hij aanspraak kan maken op zijn volle bezoldiging, de inkomsten uit 

deze arbeid hierop geheel in mindering gebracht; 
b. behoudt hij ook na de in artikel 4 lid 1, eerste volzin omschreven termijn voor de uren 

dat bedoelde arbeid wordt verricht de volle bezoldiging per uur in de eigen functie en 
over de resterende verlofuren wegens ziekte 80% van de bezoldiging in de eigen 
functie.  

2. De in het eerste lid bedoelde kortingen worden ook toegepast indien de betrokkene tijdens 
het verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid op advies van de arbo-deskundige of het  
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in het belang van zijn genezing of zijn 
reïntegratie, dan wel in het kader van herplaatsing, wenselijk geachte arbeid voor de 
werkgever verricht, waaronder tevens wordt verstaan een benoeming in een andere functie. 

3. De in het eerste en tweede lid bedoelde kortingen blijven buiten toepassing voor zoveel de 
in die leden bedoelde inkomsten reeds worden gekort op de WAO uitkering van 
betrokkene. 

4. Tot de in het eerste en tweede lid bedoelde inkomsten wordt tevens gerekend een 
aanvullend invaliditeitspensioen en/of een herplaatsingstoelage, alsmede elke andere 
toelage, onder welke benaming ook, die geacht kan worden betrekking te hebben op de 
arbeid, bedoeld in het eerste en tweede lid.  

 
 
Artikel 14  Geen aanspraak op bezoldiging 
 
Geen aanspraak op bezoldiging bestaat, indien blijkens een geneeskundige verklaring: 
a. de ziekte is voorgewend, althans zodanig overdreven is voorgesteld, dat verhindering tot de 

verrichting van zijn arbeid niet kan worden aangenomen; 
b. de betrokkene de ziekte opzettelijk heeft veroorzaakt, tenzij hem daarvan op grond van zijn 

psychische toestand geen verwijt kan worden gemaakt; 
c. de verhindering wegens ziekte zich voordoet binnen een half jaar na de geneeskundige 

keuring die terzake van zijn benoeming heeft plaatsgevonden, en alsdan blijkt dat de 
betrokkene hierbij kennelijk opzettelijk onjuiste informatie over zijn gezondheidstoestand 
heeft verstrekt of gegevens heeft verzwegen, tengevolge waarvan hij toen ten onrechte 
geschikt is verklaard. 

 
 
Artikel 15  Staken van bezoldiging 
 
1. De aanspraak op bezoldiging kan door de werkgever geheel of ten dele vervallen worden 

verklaard, indien en zolang de betrokkene:  
a. weigert zich te onderwerpen aan een krachtens deze regeling opgedragen 

geneeskundig onderzoek, dan wel, na voor zulk een onderzoek behoorlijk te zijn 
opgeroepen, zonder geldige reden niet verschijnt; 

b. weigert of verzuimt tijdig een WAO uitkering bij het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen aan te vragen, dan wel een verzoek tot verlenging van die 
uitkering bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in te dienen; 

c. weigert de volledige medewerking te verlenen aan een geneeskundig onderzoek ter 
beoordeling van zijn recht op een WAO uitkering; 

d. de controlevoorschriften overtreedt, indien deze voor hem zijn vastgesteld; 
e. het land verlaat zonder een geneeskundige verklaring van geen bezwaar; 
f. ten onrechte verzuimt zich onder geneeskundige behandeling te stellen of te blijven 

stellen, dan wel zich niet houdt aan de hem door de arbo-deskundige of het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gegeven voorschriften, of anderszins 
zich zodanig gedraagt, dat zijn genezing wordt belemmerd of vertraagd, met dien 
verstande, dat te dezen voorschriften tot het verlenen van medewerking aan een 
ingreep van heelkundige of diagnostische aard zijn uitgezonderd; 

Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten  47



g. tijdens de verhindering om zijn dienst te verrichten, voor zichzelf of voor derden 
arbeid verricht, tenzij dit blijkens een geneeskundige verklaring door de arbo-
deskundige of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, in het belang van 
zijn genezing, reïntegratie of herplaatsbaarheid gewenst wordt geacht; 

h. in gebreke blijft op het door de arbo-deskundige of het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen bepaalde tijdstip en in de door hen bepaalde mate zijn 
arbeid of hem passende arbeid, dan wel, na afloop van een periode van 52 weken 
onafgebroken arbeidsongeschiktheid, gangbare arbeid te verrichten, tenzij hij daarvoor 
een inmiddels ontstane, door de arbo-deskundige of het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen als geldig erkende reden heeft opgegeven; 

i. zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de werkgever of door een 
door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of getroffen 
maatregelen die erop gericht zijn om de betrokkene in staat te stellen passende arbeid 
te verrichten; 

j. zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en 
bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de  WAO 

k. zonder deugdelijke grond weigert passende arbeid als bedoeld in artikel 1 sub r te 
verrichten waartoe het bevoegd gezag hem in de gelegenheid stelt; 

2. Het geheel of gedeeltelijk vervallen van aanspraken, bedoeld in het eerste lid, gaat in op een 
tijdstip, bij de beslissing van de werkgever vermeld. Dit tijdstip ligt niet voor de dag van die 
beslissing. 

3. De door het  Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen overeenkomstig hoofdstuk II 
van de WAO vastgestelde en opgelegde voorschriften en verplichtingen gelden voor de 
betrokkene als waren deze vastgesteld en opgelegd door de werkgever. 

4. Indien betrokkene door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen één of meer 
sancties zijn opgelegd overeenkomstig hoofdstuk II van de WAO, gelden deze sancties voor 
betrokkene als waren zij hem opgelegd door de werkgever met dienovereenkomstige 
uitwerking op de bezoldiging. 

5. De ingevolge artikel 14 of dit artikel geheel of gedeeltelijk geweigerde of vervallen 
verklaarde bezoldiging, wordt alsnog aan de betrokkene uitbetaald, wanneer het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij een hernieuwd onderzoek, ingesteld 
overeenkomstig artikel 30, eerste lid, onderdeel e Wet Structuur uitvoeringsorganisatie 
werk en inkomen, te zijnen gunste beslist. Eveneens wordt de geheel of gedeeltelijk 
geweigerde of vervallen verklaarde bezoldiging alsnog aan betrokkene uitbetaald ingeval, en 
afhankelijk van de mate waarin, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
naderhand van oordeel mocht zijn dat de sancties, bedoeld in het vierde lid, ten onrechte 
zijn opgelegd. Uitbetaling van evenbedoelde bezoldiging vindt plaats met dien verstande, 
dat een uitkering ingevolge artikel 16, tweede lid, daarop in mindering wordt gebracht. 

 
 
Artikel 16  Uitbetaling en uitkering aan anderen 
 
1. Bij verpleging van de betrokkene in een ziekeninrichting, alsmede in andere buitengewone 

omstandigheden, kan de uitbetaling van de bezoldiging geheel of gedeeltelijk aan daartoe 
door de betrokkene gemachtigden geschieden. Indien de betrokkene niet tot machtiging in 
staat is, kan door de werkgever worden bepaald, dat machtiging wordt geacht te zijn 
verleend aan daarvoor redelijkerwijs in aanmerking komende personen. 

2. bedoeld in de artikelen 14 en 15, een uitkering tot ten hoogste het bedrag van de 
ingehouden bezoldiging geheel of gedeeltelijk aan daarvoor redelijkerwijs in aanmerking 
komende personen zal worden uitbetaald. 

 
 
Artikel 17  Onderzoek tijdens verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid 
 
1. Onverminderd de artikelen 11 en 12 kan de werkgever de betrokkene doen onderwerpen 

aan een geneeskundig onderzoek ter beoordeling van de vraag: 
a. of er sprake is van verhindering tot het verrichten van zijn arbeid; 
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b. of zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 14 of in artikel 15, eerste lid 
onder f; 

c. of verdere maatregelen in het belang van het herstel nodig zijn; 
d. wanneer en in welke mate de dienst kan worden hervat; 
e. of er termen bestaan een geneeskundige verklaring van geen bezwaar als bedoeld in 

artikel 15, eerste lid onder e, af te geven. 
2. Zodra de werkgever kennis heeft kunnen nemen van de conclusies van het onderzoek, 

wordt de betrokkene van deze conclusies onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Op 
verzoek van betrokkene wordt eveneens zijn behandelend arts schriftelijk in kennis gesteld 
van evenbedoelde conclusies. 

3. De kosten, verbonden aan het onderzoek, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel e, van 
de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen komen voor rekening van de 
werkgever. Eventuele reis- en verblijfkosten van de betrokkene worden hem door de 
werkgever vergoed op basis van nader te stellen regelen. 

 
 
Artikel 18  Onderzoek ondanks dienstvervulling 
 
1. De werkgever kan eveneens aan een geneeskundig onderzoek doen onderwerpen de 

betrokkene die niet reeds verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid geniet, indien 
daartoe naar het oordeel van de werkgever gegronde, zowel aan de betrokkene als aan de 
arbo-deskundige  schriftelijk mee te delen redenen bestaan. 

2. De betrokkene, die in verband met de uitoefening van zijn dienst aan bijzonder gevaar voor 
zijn gezondheid blootstaat, dan wel aan bijzondere gezondheidseisen moet voldoen, is 
gehouden zich in overleg met of op aanwijzing van de bedrijfsgezondheidskundige dienst 
te onderwerpen aan een periodiek geneeskundig onderzoek. 

3. Zodra de werkgever kennis heeft kunnen nemen van de conclusies van het in het eerste en 
tweede lid bedoelde onderzoek, wordt de betrokkene van deze conclusies onverwijld 
schriftelijk in kennis gesteld. Op verzoek van de betrokkene wordt eveneens zijn 
behandelend arts schriftelijk in kennis gesteld van evenbedoelde conclusies. 

4. Aan de betrokkene wiens lichamelijke of psychische toestand blijkens de conclusie van het 
onderzoek zodanig is dat de belangen van hemzelf, van de instelling of van bij zijn 
dienstuitoefening betrokken derden zich tegen gehele of gedeeltelijke voortzetting van zijn 
arbeid verzetten, wordt door de werkgever geheel of gedeeltelijk verlof verleend op de voet 
van de bepalingen van deze regeling. Gedurende dit verlof draagt de werkgever aan de 
betrokkene zo mogelijk andere werkzaamheden op, voor zover deze, gezien de voordien 
door hem verrichte werkzaamheden redelijkerwijs passend zijn te achten. 

 
 
Artikel 19  Second opinion UWV 
 
1. Op verzoek van de werkgever of de werknemer kan door UWV een onderzoek worden 

ingesteld naar en een oordeel gegeven worden over:  
a. Het bestaan van de ongeschiktheid tot werken, indien de werkgever een geschil heeft 

met de werknemer over ongeschiktheid tot werken; 
b. De aanwezigheid van passende arbeid zoals bedoeld in artikel 1 sub r, die de zieke 

werknemer in staat is te verrichten voor de werkgever; 
c. Of de werkgever ten aanzien van zijn zieke werknemer voldoende en geschikte 

reïntegratie-inspanningen heeft verricht. 
2. De uitkomsten van het in lid 1 genoemde onderzoek worden vermeld in het 

reïntegratieverslag zoals bedoeld in artikel 71a lid 3 WAO.  
 
 
Artikel 20  Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid voor de eigen arbeid 
 
1. De werkgever kan, doch niet vaker dan eenmaal in een tijdvak van drie maanden, de 

betrokkene doen onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek ter beantwoording van de 
vraag of volledige hervatting van zijn arbeid al dan niet blijvend is uitgesloten. 

Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten  49



2. Bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% blijft het dienstverband van de 
betrokkene in stand en is de arbeidsongeschiktheid op zichzelf geen reden tot ontslag. 

3. Bij een arbeidsongeschiktheid tussen de 35% en 80% heeft de instelling een 
inspanningsverplichting voor het volledig benutten van de resterende verdiencapaciteit van 
de betrokkene, hetgeen eventueel geschiedt door middel van herplaatsing binnen de eigen 
instelling of bij een andere werkgever. Bij het vervullen van deze inspanningsverplichting 
wordt interne of externe expertise ingeschakeld die is gespecialiseerd in reïntegratie van 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten. 

4. Indien blijkt dat de betrokkene op grond van ziekten of gebreken is geraakt in een toestand 
van blijvende ongeschiktheid om aan de aan zijn functie gestelde vereisten te voldoen, kan 
hij worden ontslagen, mits: 
a. deze blijvende ongeschiktheid onafgebroken 2 jaar heeft geduurd en; 
b. herstel binnen een periode van 6 maanden na deze 2 jaar redelijkerwijs niet is te 

verwachten en; 
c. er bij de werkgever voor betrokkene geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn. 

5. Ter bepaling van de periode van 2 jaar, bedoeld in het vierde lid, worden perioden van 
ongeschiktheid voor zijn betrekking samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking 
van minder dan vier weken opvolgen. 

6. De termijn van twee jaren, bedoeld in het vijfde lid, wordt verlengd: 
a. met de duur van de vertraging indien de werkgever de aangifte, bedoeld in artikel 38 lid 

1 Ziektewet later doet dan in dat artikel is voorgeschreven; indien de werkgever eigen 
risicodrager is in de zin van de WAO, geldt het in art. 75d lid 2 WAO genoemde tijdstip 
in de plaats van het in art. 38 lid 1 Ziektewet genoemde tijdstip; 

b. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de 
WAO, indien de wachttijd op grond van het zevende lid van dat artikel wordt verlengd;  

c.       met de duur van het tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
heeft vastgesteld op grond van artikel 71a, negende lid, van de WAO.   

7. Indien de werkgever wenst over te gaan tot ontslag, dient hij de betrokkene schriftelijk aan 
te zeggen dat de procedure ter beoordeling van de medische geschiktheid voor de functie en 
de kansen op herstel binnen zes maanden in gang wordt gezet. Deze aanzegging geschiedt 
op zijn vroegst vanaf de 18e maand na de eerste ziektedag, met dien verstande dat de 
procedure, met inbegrip van het aan het ontslag ten grondslag te leggen medisch- en 
arbeidskundig advies en de afronding van het onderzoek naar de 
herplaatsingsmogelijkheden uiterlijk in de 24e  maand na de eerste ziektedag kan zijn 
afgerond. 

8. Bij het onderzoek naar de vraag of er sprake is van een situatie, als bedoeld in het vierde lid, 
onderdelen a. en b., worden de volgende artsen betrokken: 
a. een arts, aangewezen door de werkgever 
b. een arts van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.De conclusie van het 

onderzoek wordt neergelegd in een rapport, dat wordt opgesteld door de arts van het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Deze doet het rapport toekomen aan 
de werkgever en in afschrift aan de betrokkene. Het rapport heeft het karakter van een 
medisch advies aan de werkgever. 

9. Ter beoordeling van de vraag of er sprake is van een situatie, als bedoeld in het vierde lid, 
onderdeel c, is vereist dat de werkgever door middel van een zorgvuldig onderzoek kan 
aantonen dat er voor betrokkene geen reële herplaatsingsmogelijkheden zijn. Hiertoe 
onderzoekt de werkgever eerst of de mogelijkheid bestaat van plaatsing in een functie met 
passende arbeid, en daarna, indien die mogelijkheid zich niet voordoet doch niet eerder dan 
na afloop van het eerste ziektejaar, in een functie met gangbare arbeid. 

10. Bij het onderzoek, bedoeld in het negende lid, betrekt de werkgever ook het oordeel van het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Bij zijn oordeel betrekt het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de reïntegratie-inspanningen van de 
werkgever, bedoeld in artikel 11. Indien de betrokkene dat wenst, stelt het 
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ook hem in kennis van zijn oordeel. 

11. Indien bij het onderzoek naar de blijvende ongeschiktheid voor zijn functie, bedoeld in de 
voorgaande leden, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van oordeel is, dat de 
betrokkene arbeidsgeschikt is voor en herplaatsbaar in zijn eigen functie onder andere 
voorwaarden, dan wel in één of meer andere functies bij de betreffende instelling, is ontslag 
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slechts mogelijk indien de betrokkene direct aansluitend onder die andere voorwaarden in 
zijn functie, dan wel in die andere functie of één van die andere functies wordt benoemd. 

12. Tegen de conclusie van het onderzoek, bedoeld in het negende lid, alsmede het oordeel van 
het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, bedoeld in het tiende lid, staat geen 
beroep open bij de rechter. 

 
 
Artikel 20a  Ontslag in verband met het niet meewerken aan reïntegratie 
 
In afwijking van artikel 20 kan de betrokkene die in verband met ongeschiktheid tot werken ten 
gevolge van ziekte verhinderd is zijn arbeid te verrichten, worden ontslagen, indien hij zonder 
deugdelijke grond weigert: 
a. gevolg te geven aan de door de werkgever of een door hem aangewezen deskundige 

gegeven redelijke voorschriften en mee te werken aan door de werkgever of een door hem 
aangewezen deskundige getroffen maatregelen om hem in staat te stellen de eigen of 
andere passende arbeid te verrichten; 

b. passende arbeid als bedoeld in artikel 1 sub r te verrichten waartoe het bevoegd gezag hem 
in de gelegenheid stelt; 

c. zijn medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van 
aanpak als bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de WAO. 

 
 
Artikel 21  Recht op suppletie 
 
1. Met uitzondering van degene, die zijn resterende verdienvermogen volledig benut in één of 

meer aangehouden dienstverbanden, heeft de betrokkene recht op suppletie vanaf het 
tijdstip dat aan hem ontslag is verleend op grond van ongeschiktheid tot het verrichten van 
zijn arbeid wegens ziekte of gebreken. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het in dat lid bedoelde ontslag wordt verleend na 
het moment dat de ongeschiktheid tot het uitoefenen van zijn functie wegens ziekte 90 
maanden onafgebroken heeft geduurd. Voor het bepalen van genoemde periode van 90 
maanden worden perioden van ziekte samengeteld indien die elkaar met een onderbreking 
van minder dan vier weken opvolgen.  

 
 
Artikel 22  Verplichtingen- en sanctieregiem 
 
1. Het verplichtingen- en sanctieregiem van de WNU is van overeenkomstige toepassing op 

het recht op suppletie. 
2. Onverminderd het eerste lid, omvat passende arbeid in de zin van de WNU voor de 

toepassing van de suppletieregeling mede gangbare arbeid, als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel s. 

 
 
Artikel 23  Geen uitbetaling van het recht op suppletie 
 
Het recht op suppletie komt niet tot uitbetaling voor zolang: 
a. betrokkene een WAO uitkering ontvangt, berekend naar een mate van 

arbeidsongeschiktheid van 80% of meer; 
b. betrokkene is herplaatst in een functie waaraan hij recht kan ontlenen op 

herplaatsingstoelage als bedoeld in paragraaf 9 van het pensioenreglement. 
 
 
Artikel 24  Einde recht op suppletie 
 
Het recht op suppletie eindigt: 
a. na ommekomst van de duur van de suppletie; 
b. met ingang van de dag volgende op die waarop de betrokkene is overleden; 
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c. met ingang van de dag waarop de betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt. 
 
Artikel 25  Hoogte en duur suppletie 
 
1. De suppletie bedraagt een percentage van de berekeningsgrondslag van de suppletie. 
2. Als berekeningsgrondslag, bedoeld in het eerste lid, geldt het dagloon van de betrokkene op 

de dag voorafgaande aan het ontslag ter zake waarvan hem recht op suppletie wordt 
toegekend, voor zover dat betrekking heeft op het inkomen uit de betrekking waaraan het 
recht op suppletie wordt ontleend. 

3. Met inachtneming van artikel 32, vierde lid, van de WPA wordt onder het dagloon, bedoeld 
in het tweede lid, verstaan het dagloon in de zin van de WAO zonder toepassing van de 
maximumdagloongrens van artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, 
verminderd met bijdragen strekkende tot betaling van de premie van een door of voor de 
betrokkene afgesloten particuliere ziektekostenverzekering, als bedoeld in artikel 1, tweede 
lidonderdeel b, van het Besluit Algemene Dagloonregelen WAO, en vermeerderd met het 
bedrag aan pensioenbijdrageverhaal, bedoeld in artikel 10 van de Wet financiële 
voorzieningen privatisering ABP, het bedrag aan VUT-fonds bijdrageverhaal, bedoeld in 
artikel 6 van de regels inzake de financiering van VUT-fonds lasten, ex artikel 9 van de Wet 
Kaderregeling VUT overheidspersoneel en het verhaal van de verschuldigde 
pensioenpremie voor flexibel pensioen, bedoeld in artikel 3, negende lid van de 
Pensioenovereenkomst; 

4. De berekeningsgrondslag van de suppletie wordt telkens aangepast aan de voor de sector 
geldende algemene bezoldigingswijziging. 

5. Het in het eerste lid bedoelde percentage bedraagt: 
a. gedurende de eerste drieëndertig maanden 80%; en 
b. gedurende de daaropvolgende drieëndertig maanden 70%. 

 
 
Artikel 26  Suppletie bij later ontslag dan na 24 maanden 
 
1. In afwijking van artikel 25, vijfde lid, wordt, indien het in artikel 21 bedoelde ontslag is 

verleend op een latere datum dan het moment waarop de ongeschiktheid tot het verrichten 
van zijn arbeid wegens ziekte 24 maanden onafgebroken heeft geduurd, de in artikel 25, 
vijfde lid, genoemde periode verminderd met de periode, die gelegen is tussen de 
ontslagdatum en het moment waarop genoemde ongeschiktheid 24 maanden onafgebroken 
heeft geduurd. Deze vermindering vindt plaats, te beginnen met de periode gedurende 
welke de betrokkene recht heeft op 80% van de berekeningsgrondslag van de suppletie. 

2. Voor het bepalen van de in het eerste lid bedoelde periode van 24 maanden worden 
perioden van ziekte of arbeidsongeschiktheid samengeteld indien die elkaar met een 
onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. 

 
 
Artikel 27  Samenloop met andere uitkeringen 
 
1. Indien de betrokkene gedurende de periode dat recht bestaat op suppletie, ter zake van het 

dienstverband waaruit dat recht op suppletie is ontstaan, een werkloosheidsuitkering dan 
wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, wordt het bedrag van genoemde 
uitkering of uitkeringen in mindering gebracht op het bedrag van de suppletie. Indien de 
bedoelde betrokkene uit hoofde van twee of meer dienstverbanden binnen de overheids- of  
onderwijssector, recht heeft op een WAO-uitkering, wordt die uitkering voor de toepassing 
van de eerste volzin, toegerekend aan het dienstverband ter zake waarvan hem recht op 
suppletie is toegekend, naar rato van de feitelijk genoten inkomsten uit hoofde van de 
desbetreffende dienstverbanden. 

2. Indien de betrokkene recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering die kan worden 
toegerekend aan een dienstverband, waaruit hij is ontslagen op een datum, gelegen voor de 
datum van ontslag uit het dienstverband ter zake waarvan hem recht op suppletie is 
toegekend, welk recht voortduurt na laatstgenoemde datum, wordt, ingeval van een 
verhoging van de mate van de arbeidsongeschiktheid waardoor het bedrag van die 

Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten  52 



arbeidsongeschiktheidsuitkering verhoogd wordt, uitsluitend het bedrag van die verhoging 
van die arbeidsongeschiktheidsuitkering in mindering gebracht op het bedrag van de 
suppletie. Indien de bedoelde betrokkene uit hoofde van twee of meer dienstverbanden 
binnen de overheids- of onderwijssector recht heeft op een WAO-uitkering, wordt die 
uitkering voor de toepassing van de vorige volzin toegerekend aan het in die volzin 
eerstgenoemde dienstverband, naar rato van de feitelijk genoten inkomsten uit hoofde van 
de desbetreffende dienstverbanden, en wordt, ingeval van een verhoging van de mate van 
arbeidsongeschiktheid in dat eerstgenoemde dienstverband, waardoor het bedrag van die 
arbeidsongeschiktheidsuitkering verhoogd wordt, uitsluitend het bedrag van die verhoging 
in mindering gebracht op het bedrag van de suppletie. 

 
 
Artikel 28  Samenloop met inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf 
 
1. Indien betrokkene, gedurende de periode dat recht bestaat op suppletie, inkomsten verwerft 

uit of in verband met arbeid of bedrijf, anders dan bedoeld in artikel 27, wordt de 
berekeningsgrondslag van de suppletie verminderd met de inkomsten uit of in verband met 
arbeid of bedrijf. 

2. Onder inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf, bedoeld in het eerste lid, worden 
begrepen inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf die zijn ontstaan: 
a. met ingang van of na de dag waarop het ontslag, ter zake waarvan de betrokkene 

suppletie is toegekend, hem is aangezegd; 
b. gedurende non-activiteit, vakantie of verlof onmiddellijk voorafgaande aan het ontslag 

ter zake waarvan de betrokkene suppletie is toegekend; 
c. voor de dag van ontslag, ter zake waarvan de betrokkene suppletie is toegekend, anders 

dan bedoeld in het artikel 27, tweede lid, en onderdelen a en b van dit artikellid, voor 
zover uit deze arbeid of dit bedrijf na die dag inkomsten of meer inkomsten worden 
genoten door de betrokkene, terwijl die inkomsten of die meerdere inkomsten of een 
gedeelte daarvan, het gevolg zijn van een verhoogde werkzaamheid dan wel verband 
houden met het ontslag. 

3. De werkgever kan in bijzondere gevallen ten gunste van betrokkene afwijken van het 
tweede lid. 

 
 
Artikel 29  Invloed sancties op de suppletie 
 
Voor de toepassing van de artikelen 27 en 28 worden uitkeringen steeds geacht onverminderd 
door betrokkene te zijn genoten indien, als gevolg van handelingen of het nalaten van 
handelingen door betrokkene, één of meer werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen, uitkeringen op grond van de Ziektewet dan wel uitkeringen die naar aard en 
strekking overeenkomen met laatstgenoemde uitkeringen, waarop betrokkene recht heeft, 
a. vermindering ondergaan; 
b. blijvend geheel geweigerd worden; 
c. tijdelijk of blijvend gedeeltelijk geweigerd worden; dan wel 
d. in uitkeringsduur beperkt worden. 
 
 
Artikel 30  Overlijdensuitkering 
 
1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de betrokkene, aan wie een suppletie is 

toegekend, wordt een bedrag uitgekeerd, gelijk aan de berekeningsgrondslag van de 
suppletie van betrokkene over een tijdvak van drie maanden. 

2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt uitgekeerd in de navolgende rangorde: 
a. aan de langstlevende echtgenoot dan wel aan de langstlevende geregistreerde partner 

indien de overleden betrokkene niet duurzaam van de andere echtgenoot dan wel 
geregistreerde partner gescheiden leefde; 

b. aan de minderjarige kinderen van de overledene; 
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c. aan degenen ten aanzien van wie de overledene grotendeels in de kosten van het 
bestaan voorzag en met wie hij in gezinsverband leefde. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid worden onder kinderen mede begrepen die kinderen 
voor wie de overledene de pleegouderlijke zorg droeg. Onder pleegouderlijke zorg wordt 
verstaan de zorg voor het onderhoud en de opvoeding van het kind als was het een eigen 
kind, onafhankelijk van enige verplichting daartoe of van het genieten van een vergoeding 
daarvoor. 

4. Voor de toepassing van het eerste lid worden mede als echtgenoot dan wel geregistreerde 
partner aangemerkt niet gehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht die 
duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren, tenzij het betreft personen tussen wie 
bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. 

5. Van een gezamenlijke huishouding als bedoeld in het derde lid, kan slechts sprake zijn 
indien twee ongehuwde of niet geregistreerde personen gezamenlijk voorzien in 
huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van de huishouding dan 
wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien, hetgeen moet kunnen blijken uit een 
ter zake verleden notariële akte alsmede uit een uittreksel van de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens waaruit een gezamenlijk woonadres blijkt. 

6. Op het uit te keren bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt in mindering gebracht het 
bedrag van de uitkering waarop de nagelaten betrekkingen van de betrokkene ter zake van 
diens overlijden aanspraak kunnen maken uit hoofde van een of meer 
werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, uitkeringen op grond van de 
Ziektewet dan wel uitkeringen die naar aard en strekking overeenkomen met 
laatstgenoemde uitkeringen, waarop betrokkene recht had. 

 
 
Artikel 31  Aanvraag en betaling van de suppletie 
 
1. Door de werkgever wordt op aanvraag vastgesteld of er recht op suppletie bestaat. 
2. Een aanvraag wordt ingediend door middel van een door de werkgever beschikbaar gesteld 

aanvraagformulier.  
3. De suppletie wordt zo spoedig mogelijk uitbetaald, doch uiterlijk binnen een maand nadat 

het recht op die suppletie is vastgesteld. De suppletie wordt in de regel per maand achteraf 
betaald. 

4. De suppletie die niet in ontvangst is genomen of is ingevorderd binnen drie maanden na de 
dag van betaalbaarstelling, wordt niet meer betaald. De werkgever kan in bijzondere 
gevallen ten gunste van betrokkene afwijken van de eerste volzin. 

 
 
Artikel 32  Voorschot 
 
1. Door of namens de werkgever wordt uit eigen beweging een naar redelijkheid vast te stellen 

voorschot op een suppletie betaald, indien uitsluitend onzekerheid bestaat omtrent de 
hoogte van de suppletie, omtrent het van de suppletie aan de betrokkene te betalen bedrag 
of omtrent het nakomen van een verplichting als bedoeld in artikel 22. 

2. Door of namens de werkgever kan op aanvraag van de betrokkene een naar redelijkheid vast 
te stellen voorschot op een suppletie worden betaald, indien onzekerheid bestaat omtrent 
het recht op suppletie. 

3. Een voorschot, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt beschouwd als suppletie. 
 
 
Artikel 33  Scholing en opleiding 
 
1. Partijen kunnen regels stellen op grond waarvan in bij die regels aan te geven gevallen en 

met inachtneming van bij die regels te stellen beperkingen de betrokkene bevoegd is deel te 
nemen aan een opleiding of scholing in dagonderwijs. 

2. Indien de betrokkene, die recht heeft op suppletie, gaat deelnemen aan een voor hem naar 
het oordeel van de werkgever noodzakelijke opleiding of scholing, blijft volgens door 
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partijen te stellen regels het recht op suppletie bestaan tot dat die opleiding of scholing is 
geëindigd. 

3. In de ingevolge het tweede lid te stellen regels, worden in ieder geval voorschriften en 
beperkingen gegeven met betrekking tot de aard, de omvang en de duur van de in het 
tweede lid bedoelde opleiding of scholing. 

 
 
Artikel 34  Onbeloonde activiteiten 
 
1. De betrokkene die onbeloonde activiteiten verricht, is verplicht daarvan mededeling te doen 

aan de werkgever , dan wel aan de namens hem handelende uitvoeringsinstelling. 
2. De betrokkene heeft voor het verrichten van bijzondere vormen van onbeloonde activiteiten 

voorafgaande toestemming nodig van de werkgever. 
 
 
Artikel 35  Uitvoeringsvoorschriften 
 
1. Partijen stellen nadere regels vast met betrekking tot: 

a. een doelmatige controle ten aanzien van de betrokkenen; 
b. het genieten van vakantie tijdens de duur van de suppletie. 

2. Partijen kunnen nadere regels stellen met betrekking tot artikel 34. 
 
 
Artikel 36  Conversie herplaatsingswachtgeld in suppletie 
 
1. De betrokkene, die op de dag, voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van het 

tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs en onderzoekspersoneel 
(BZAOO), uit hoofde van een ontslag recht heeft op een herplaatsingswachtgeld als bedoeld 
in artikel K 4, tweede lid, juncto artikel K6 van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet, zoals 
die wet luidde op 31 december 1995, heeft recht op suppletie. 

2. Het in het eerste lid bedoelde recht op suppletie bedraagt bij een op de dag, voorafgaande 
aan de datum van inwerkingtreding van het BZAOO, inmiddels genoten recht op 
herplaatsingswachtgeld van: 
1 maand: gedurende de eerste 27 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
2 maanden: gedurende de eerste 26 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
3 maanden: gedurende de eerste 25 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
4 maanden: gedurende de eerste 24 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
5 maanden: gedurende de eerste 22 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
6 maanden: gedurende de eerste 21 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
7 maanden: gedurende de eerste 20 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
8 maanden: gedurende de eerste 19 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
9 maanden: gedurende de eerste 18 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
10 maanden: gedurende de eerste 17 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
11 maanden: gedurende de eerste 16 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
12 maanden: gedurende de eerste 15 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
13 maanden: gedurende de eerste 14 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
14 maanden: gedurende de eerste 13 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
15 maanden: gedurende de eerste 12 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
16 maanden: gedurende de eerste 11 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
17 maanden: gedurende de eerste 10 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
18 maanden: gedurende de eerste 9 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
19 maanden: gedurende de eerste 9 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
20 maanden: gedurende de eerste 8 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
21 maanden: gedurende de eerste 7 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
22 maanden: gedurende de eerste 6 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
23 maanden: gedurende de eerste 5 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
24 maanden: gedurende de eerste 4 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
25 maanden: gedurende de eerste 3 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
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26 maanden: gedurende de eerste 2 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
27 maanden: gedurende de eerste 1 maanden 80%, vervolgens 33 maanden 70%; 
28 maanden: gedurende 33 maanden 70%; 
29 maanden: gedurende 32 maanden 70%; 
30 maanden: gedurende 31 maanden 70%; 
31 maanden: gedurende 30 maanden 70%; 
32 maanden: gedurende 29 maanden 70%; 
33 maanden: gedurende 28 maanden 70%; 
34 maanden: gedurende 27 maanden 70%; 
35 maanden: gedurende 26 maanden 70%; 
36 maanden: gedurende 25 maanden 70%; 
37 maanden: gedurende 24 maanden 70%; 
38 maanden: gedurende 23 maanden 70%; 
39 maanden: gedurende 22 maanden 70%; 
40 maanden: gedurende 21 maanden 70%; 
41 maanden: gedurende 20 maanden 70%; 
42 maanden: gedurende 19 maanden 70%; 
43 maanden: gedurende 18 maanden 70%; 
44 maanden: gedurende 17 maanden 70%; 
45 maanden: gedurende 16 maanden 70%; 
46 maanden: gedurende 15 maanden 70%; 
47 maanden: gedurende 14 maanden 70%; 
48 maanden: gedurende 13 maanden 70%; 
49 maanden: gedurende 11 maanden 70%; 
50 maanden: gedurende 10 maanden 70%; 
51 maanden: gedurende 9 maanden 70%; 
52 maanden: gedurende 8 maanden 70%; 
53 maanden: gedurende 7 maanden 70%; 
54 maanden: gedurende 6 maanden 70%; 
55 maanden: gedurende 5 maanden 70%; 
56 maanden: gedurende 4 maanden 70%; 
57 maanden: gedurende 3 maanden 70%; 
58 maanden: gedurende 2 maanden 70%; 
59 maanden: gedurende 1 maand 70%. 

3. De artikelen 22 tot en met 24, 25, vierde lid, 26 tot en met 30, artikel 31, derde en vierde lid, 
alsmede 32 tot en met 35 zijn van overeenkomstige toepassing. 

4. De werkgever stelt ambtshalve voor iedere daarvoor in aanmerking komende betrokkene 
het recht op suppletie vast met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. 

5. Artikel 25, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de 
vaststelling van de berekeningsgrondslag voor de betrokkene als dagloon geldt de naar een 
jaarbedrag herleide en door 261 gedeelde berekeningsgrondslag van het 
herplaatsingswachtgeld zoals die geldt op 31 december 1995, aangepast op de voet van 
artikel 4, zesde lid, van het Rijkswachtgeldbesluit 1959, zoals dat artikel luidde op 31 
december 1995, zonder toepassing van de maximumdagloongrens van artikel 9, eerste lid, 
van de Coördinatiewet sociale verzekering. 

6. Bij de bepaling op het moment van inwerkingtreding van het BZAOO van de periode 
waarover herplaatsingswachtgeld is genoten, wordt deze periode naar beneden afgerond op 
een hele maand. 

 
 
Artikel 37  Conversie ingeval suppletiegerechtigd binnen zes maanden 
 
Indien de betrokkene, die op de datum van inwerkingtreding van het BZAOO onafgebroken 
gedurende een periode van 52 weken arbeidsongeschikt is geweest in de zin van artikel 19, eerste 
lid, van de WAO en de mate van zijn algemene invaliditeit op grond van de Algemene Burgerlijke 
Pensioenwet is vastgesteld op ten minste 15%, dan wel de mate van arbeidsongeschiktheid 
ingevolge de ministeriële regeling op grond van artikel 8, derde lid, van de AAW, zoals dit artikel 
luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Invoeringswet nieuwe en 
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gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen is vastgesteld op ten minste 25%, binnen een 
periode van zes maanden is aan te merken als een betrokkene in de zin van deze regeling, geldt 
voor hem als dagloon:  
a. de naar een jaarbedrag herleide en door 261 gedeelde berekeningsgrondslag, bedoeld in 

artikel F 4, eerste lid, van de ABP-wet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1995, zoals 
die voor hem is vastgesteld voor het jaar 1994; 

b. indien het recht op bezoldiging of uitkering ingeval van ziekte is toegekend uit een 
deeltijdbetrekking, geldt in afwijking van het gestelde onder a. als dagloon het bedrag dat 
wordt verkregen door de in dat lid bedoelde berekeningsgrondslag voor het jaar 1994 te 
delen door 261 en vervolgens te vermenigvuldigen met de deeltijdfactor, zonder toepassing 
van de maximumdagloongrens van artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet sociale 
verzekering. 

 
 
Artikel 38  Algemeen neerwaartse wijzigingen 
 
Tenzij partijen anders overeenkomen, wordt, indien het niveau van de WAO een algemene 
neerwaartse wijziging ondergaat, deze neerwaartse wijziging, na afloop van zes maanden na de 
datum van publicatie daarvan in het Staatsblad, op overeenkomstige wijze ten aanzien van de 
suppletie doorgevoerd. 
 
 
Artikel 39  Aanspraken wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid na ontslag of beëindiging 
  van het dienstverband 
 
1. De gewezen betrokkene, die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid, ontstaan voor het 

tijdstip waarop hem ontslag is verleend, niet zijnde een ontslag op grond van ziekte of 
arbeidsongeschiktheid, dan wel waarop zijn benoeming in tijdelijke dienst is afgelopen, 
nadien nog ongeschikt is hem passende, dan wel, na onafgebroken arbeidsongeschiktheid 
gedurende het in artikel 19, eerste en tweede lid van de WAO bedoelde tijdvak, gangbare 
arbeid te verrichten, een en ander voor zover hij niet als herplaatsbaar verklaarde is 
herplaatst in een dienstverband, behoudt gedurende zijn ongeschiktheid zijn laatstgenoten 
bezoldiging. Het in de vorige volzin bepaalde geldt slechts voor zover de termijn van 6 
kalendermaanden, genoemd in artikel 4, eerste lid, eerste volzin nog niet is verstreken, 
doch uiterlijk tot de dag waarop de gewezen betrokkene de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 
Na afloop van de termijn van 6 kalendermaanden zoals genoemd in artikel 4, eerste lid, 
eerste volzin ontvangt hij gedurende 12 kalendermaanden, doch uiterlijk tot de eerste dag 
van de kalendermaand volgende op die waarin de gewezen betrokkene de leeftijd van 65 
jaar heeft bereikt, 80% van de laatstgenoten bezoldiging.  

2. De gewezen betrokkene, die binnen vier weken na het tijdstip waarop hij is ontslagen, dan 
wel waarop zijn benoeming in tijdelijke dienst is afgelopen, wegens ziekte ongeschikt wordt 
hem passende arbeid te verrichten, ontvangt gedurende 26 weken zijn laatstelijk genoten 
bezoldiging en daarna nog eens gedurende 26 weken 80% van de laatstelijk genoten 
bezoldiging, mits hij gedurende tenminste acht weken onmiddellijk aan dat tijdstip 
voorafgaand in dienst is geweest. De bezoldiging wordt uitbetaald zolang de ongeschiktheid 
van de betrokkene duurt en voor zover hij niet als herplaatsbaar verklaarde is herplaatst in 
een dienstverband, doch uiterlijk tot en met 52 weken na de aanvang daarvan, dan wel 
indien dit eerder is uiterlijk tot de dag  waarop hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. 

3. De gewezen betrokkene met recht op een uitkering krachtens de Ziektewet heeft aanspraak 
op een uitkering ter hoogte van de laatstgenoten of laatstelijk genoten bezoldiging, als 
bedoeld in het eerste en tweede lid, verminderd met de uitkering krachtens de Ziektewet. 

4. Het eerste en tweede lid vinden geen toepassing ten aanzien van de betrokkene, die in 
verband met de aanvaarding van werkzaamheden van ten minste gelijke omvang als die van 
het beëindigde dienstverband, aanspraak kan maken op honorering, loon of bezoldiging, 
dan wel op een uitkering wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid uit hoofde van die 
werkzaamheden. 

5. Indien de gewezen betrokkene binnen een tijdvak van vier weken nadat de volgens het 
eerste en tweede lid geregelde doorbetaling van zijn laatstelijk genoten bezoldiging in 
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verband met zijn herstel is gestaakt, wederom wegens ziekte ongeschikt wordt hem 
passende, dan wel, na onafgebroken arbeidsongeschiktheid gedurende het in artikel 19 
eerste en tweede lid van de WAO bedoelde tijdvak, gangbare arbeid te verrichten, wordt de 
nieuw opgetreden ongeschiktheid als een voortzetting van de vorige ongeschiktheid 
beschouwd en wordt de doorbetaling hervat. Voor het bepalen van het tijdstip, waarop de in 
het eerste en tweede lid bedoelde termijnen zijn verstreken, worden evenbedoelde perioden 
van ongeschiktheid, welke elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken zijn 
opgevolgd, samengeteld. 

6. De gewezen betrokkene, bedoeld in het eerste en tweede lid, die zijn laatstgenoten, 
onderscheidenlijk zijn laatstelijk genoten, dan wel 80% bezoldiging zoals bedoeld in art 4 
lid 1, ontvangt, heeft, indien hij gerekend vanaf de eerste ziektedag 104 weken 
onafgebroken niet in staat is geweest zijn arbeid wegens ziekte geheel of gedeeltelijk te 
verrichten, recht op een WAO uitkering, indien hij aan de daarvoor gestelde eisen voldoet. 

7. In geval van zwangerschaps- en bevallingsverlof van de gewezen vrouwelijke betrokkene 
wordt haar uitkering krachtens de Ziektewet aangevuld tot 100% van de laatstgenoten of 
laatstelijk genoten bezoldiging; artikel 9, tweede lid, is van overeenkomstige 
toepassing[For1]. Zolang zij na de beëindiging van de in de vorige volzin bedoelde 
uitkeringen nog wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid ongeschikt is om haar passende 
dan wel,  onafgebroken arbeidsongeschiktheid gedurende het in artikel 19, eerste en tweede 
lid van de WAO bedoelde tijdvak, gangbare arbeid te kunnen verrichten, dan wel binnen 
vier weken na deze beëindiging in die zin arbeidsongeschikt wordt, is het bepaalde in het 
tweede, derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing. De in het tweede lid bedoelde 
termijn van 52 weken wordt in dat geval geacht aan te vangen op de dag, volgende op die 
der bevalling. 

8. Het bedrag van de laatstelijk genoten bezoldiging, bedoeld in dit artikel wordt verminderd 
dan wel, voor zover het reeds is uitbetaald, verrekend met: 
a. een de betrokkene toegekende ZW-uitkering, een WW-uitkering, een BWNU-uitkering 

dan wel een WAO-uitkering of anderszins een uitkering uit hoofde van ziekte en 
arbeidsongeschiktheid of werkloosheid; 

b. een de betrokkene toegekend invaliditeitspensioen door de Stichting Pensioenfonds 
ABP, alsmede een eventuele aanvulling op dat pensioen, als bedoeld in artikel 41, 
derde lid; 

c.       inkomsten welke de gewezen betrokkene inmiddels mocht zijn gaan genieten uit of 
in verband met arbeid of bedrijf, daaronder mede begrepen uitkeringen terzake van 
ziekte en arbeidsongeschiktheid, voor zover niet afkomstig uit verzekeringen, waarvoor 
de premie uitsluitend voor eigen rekening van betrokkene is betaald. 

9. In de gevallen, bedoeld in dit artikel, vinden de artikelen 14, 15, 16 en 17, waar mogelijk, 
overeenkomstige toepassing. 

10. In de gevallen, bedoeld in dit artikel, wordt de uitkering krachtens de Ziektewet geacht 
onverminderd te zijn ontvangen indien deze op grond van enige wettelijke bepaling geheel 
of gedeeltelijk is geweigerd, dan wel niet of niet geheel is betaald. 

 
 
Artikel 39a Indexering 
 
1. De uitkering als bedoeld in artikel 39 lid 3 wordt periodiek herzien. Op deze herziening is 

artikel 46 WW 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. 
4. Dit artikel treedt in werking per 1 januari 2002. 
 
 
 
 
Artikel 40  Voorwaarden en verplichtingen bij het verkrijgen van aanspraken wegens ziekte 
  en arbeidsongeschiktheid na beëindiging van het dienstverband. 
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1. Ter verkrijging van de in artikel 39, eerste, tweede en vijfde lid bedoelde aanspraken richt de 
gewezen betrokkene binnen 7 dagen na het ontstaan van de voor die aanspraken vereiste 
omstandigheden een aanvraag tot de werkgever. Bij overschrijding van deze termijn vervalt 
de aanspraak gedurende het aantal dagen van deze overschrijding, tenzij de gewezen 
betrokkene aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest die termijn in acht te 
nemen. 

2. De vaststelling en wijziging van de in dit artikel bedoelde aanspraken geschiedt door de 
werkgever. De uitbetaling vindt maandelijks plaats, tenzij deze met toestemming van de 
gewezen betrokkene in langere termijnen geschiedt. De werkgever kan, vooruitlopende op 
de vaststelling van de aanspraken, uitbetalingen aan de betrokkene verrichten bij wijze van 
voorschot. 

3. De gewezen betrokkene wordt door het aanvaarden van de vastgestelde aanspraken, bedoeld 
in het eerste, tweede, vijfde en zevende lid van artikel 39, geacht er in toe te stemmen dat 
allen die daarvoor naar het oordeel van de werkgever in aanmerking komen, omtrent zijn 
omstandigheden alle inlichtingen verschaffen welke voor de uitvoering van evenbedoelde 
aanspraken nodig zijn. 

4. De gewezen betrokkene is verplicht, indien de werkgever daartoe aanleiding ziet, zich te 
onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek tot het verkrijgen van ieder mogelijke 
uitkering ingevolge arbeidsongeschiktheid, ter vervanging van de in artikel 39, eerste, 
tweede, vijfde en zevende lid bedoelde aanspraken. 

5. De gewezen betrokkene is verplicht de werkgever uit eigen beweging onverwijld in kennis 
te stellen van alle omstandigheden, waarvan het hem redelijkerwijs duidelijk is, dan wel 
moet zijn, dat die van invloed kunnen zijn op de vaststelling van de in artikel 39, eerste, 
tweede, vijfde en zevende lid bedoelde aanspraken. Onder dergelijke omstandigheden 
vallen tevens te verwachten inkomsten, van welke aard dan ook, waarvan de hoogte en de 
duur nog niet of niet exact kunnen worden vastgesteld. 

6. De werkgever kan bepalen, dat geen recht op de aanspraken, bedoeld in het eerste, tweede, 
vijfde en zevende lid van artikel 39, bestaat indien de gewezen betrokkene de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor de vaststelling van deze aanspraken niet, niet volledig of onjuist heeft 
verstrekt. 

7. Het recht op de aanspraken, bedoeld in het eerste, tweede, vijfde en zevende lid van artikel 
39, kan door de werkgever geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk vervallen worden 
verklaard, indien de gewezen betrokkene zonder geldige redenen niet of niet langer voldoet 
aan de hem opgelegde verplichtingen, bedoeld in het derde, vierde en vijfde lid, alsmede 
indien de gewezen betrokkene niet, niet volledig of onjuiste gegevens heeft verstrekt met 
betrekking tot een wijziging van deze aanspraken. 

8. Het recht op de aanspraken, bedoeld in het eerste, tweede, vijfde en zevende lid van artikel 
39, vervalt in ieder geval indien de gewezen betrokkene daartoe niet binnen 2 jaar na de 
beëindiging van zijn dienstverband een verzoek heeft ingediend. 

9. Uitkeringen ingevolge de in het eerste, tweede, vijfde en zevende lid van artikel 39 bedoelde 
aanspraken, die niet in ontvangst zijn genomen of ingevorderd binnen drie maanden na de 
betaalbaarstelling, worden niet meer betaald. De werkgever, kan in bijzondere gevallen ten 
gunste van betrokkene afwijken van de eerste volzin. 

 
 
Artikel 41  Uitkering aan gewezen arbeidsongeschikten 
 
1. Aan de gewezen betrokkene die een WAO uitkering ontvangt, wordt, indien zijn 

arbeidsongeschiktheid naar het oordeel van de werkgever, in overwegende mate werd 
veroorzaakt door de aard van de hem opgedragen werkzaamheden of door de bijzondere 
omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht, en de arbeidsongeschiktheid 
niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten, een uitkering verleend in aanvulling 
op een hem uit hoofde van die arbeidsongeschiktheid toegekende suppletie krachtens 
artikel 21 van deze regeling dan wel op een hem toegekend invaliditeitspensioen en/of 
herplaatsingstoelage door de Stichting Pensioenfonds ABP. 

2. Ingeval van toekenning van een suppletie, als bedoeld in het eerste lid, omvat de uitkering, 
bedoeld in dat lid, een zodanig bedrag, dat de betrokkene, tezamen met die suppletie, 
90,02% van zijn laatstelijk genoten bezoldiging ontvangt. 
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3. Ingeval van toekenning van een invaliditeitspensioen, als bedoeld in het eerste lid, omvat de 
uitkering, bedoeld in dat lid, een zodanig bedrag, dat betrokkene, tezamen met het 
invaliditeitspensioen en/of de herplaatsingstoelage, bij een arbeidsongeschiktheid van: 
80% of meer: 90,02% 
65 tot 80%: 65,26% 
55 tot 65%: 54,01% 
45 tot 55%: 45,01% 
35 tot 45%: 36,01% 
25 tot 35%: 27,01% 
15 tot 25%: 18,00% 
van de laatstelijk genoten bezoldiging ontvangt, mits hij gebruik heeft gemaakt van de hem 
door de Stichting Pensioenfonds ABP geboden mogelijkheid tot individuele bijverzekering 
tegen de gevolgen van de verlaging van zijn invaliditeitspensioen in de periode, bedoeld in 
artikel 21b van de WAO. 
Heeft de gewezen betrokkene van deze mogelijkheid tot individuele bijverzekering geen 
gebruik gemaakt, dan omvat de uitkering, bedoeld in het eerste lid, een zodanig bedrag dat 
betrokkene gedurende de periode, bedoeld in artikel 21b van de WAO, tezamen met het 
invaliditeitspensioen bij een arbeidsongeschiktheid van: 
80% of meer: 83,59% 
65 tot 80%: 60,76% 
55 tot 65%: 50,15% 
45 tot 55%: 41,80% 
35 tot 45%: 33,44% 
25 tot 35%: 25,08% 
15 tot 25%: 16,72% 
van de laatstelijk genoten bezoldiging ontvangt. 
De uitkering eindigt op het moment dat de gewezen betrokkene niet meer voldoet aan de 
voorwaarden, genoemd in het eerste lid, en in ieder geval met ingang van de dag  waarop de 
betrokkene de leeftijd van 65 jaar bereikt. 

4. Indien ingevolge het bepaalde in artikel 8.10 van het pensioenreglement van de Stichting 
Pensioenfonds ABP een algemeen neerwaartse wijziging is doorgevoerd ten aanzien van 
het invaliditeitspensioen, genoemd in het eerste en derde lid, wordt deze neerwaartse 
wijziging zes maanden nadien op overeenkomstige wijze doorgevoerd ten aanzien van de 
uitkering, bedoeld in het eerste lid, tenzij binnen die periode van zes maanden partijen 
anders overeenkomen. 

5. Bij de vaststelling van de uitkering, bedoeld in het eerste lid, worden, indien een WAO 
uitkering, een suppletie, een invaliditeitspensioen, een werkloosheidsuitkering, dan wel een 
naar aard en strekking met deze uitkeringen overeenkomende uitkering, door samenloop 
met andere inkomsten, dan wel door toedoen of nalaten van betrokkene blijvend of tijdelijk 
en/of geheel of gedeeltelijk worden geweigerd, verminderd of beëindigd, deze uitkeringen 
steeds geacht door betrokkene onverminderd te worden genoten. Het bepaalde in artikel 40, 
tweede, derde, vijfde, zesde, zevende en negende lid, is van overeenkomstige toepassing. 

6. Indien het overlijden van een betrokkene, dan wel van een voor een uitkering, als bedoeld 
in de voorgaande leden, in aanmerking gekomen gewezen betrokkene, het rechtstreeks 
gevolg is van arbeidsongeschiktheid, bedoeld in het eerste lid, wordt aan degene die in 
verband met dit overlijden krachtens de WPA een nabestaandenpensioen van de Stichting 
Pensioenfonds ABP geniet een uitkering verleend ten bedrage van 18% van dit pensioen. 
De uitkering eindigt op de dag dat  de overledene de leeftijd van 65 jaar zou hebben bereikt, 
dan wel, indien de weduwe of de weduwnaar aan wie een pensioen werd toegekend 
hertrouwt, met ingang van de maand volgend op die van het hertrouwen. Het bepaalde in 
artikel 40, eerste, tweede, derde, vijfde, zesde, zevende en negende lid is van 
overeenkomstige toepassing. 

7. Geen recht op een uitkering, als bedoeld in het eerste lid, heeft de betrokkene die verzuimd 
heeft binnen 3 jaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop hij is ontslagen, aan 
de werkgever, mededeling te doen van het bestaan van een omstandigheid als bedoeld in 
het eerste lid. 

 
 

Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten  60 



Artikel 42  Ziektekosten 
 
Door de werkgever kan in bijzondere gevallen aan de betrokkenen een tegemoetkoming worden 
toegekend in noodzakelijk gemaakte kosten, verband houdende met ziekte, welke de betrokkene 
voor zichzelf en voor zijn medebetrokkenen, bedoeld in de Ziektekostenregeling Nederlandse 
universiteiten deel B (ZNU deel B), heeft gemaakt, indien hierin niet ingevolge een andere 
regeling kan worden voorzien en deze kosten redelijkerwijs niet te zijnen laste kunnen blijven.  
 
 
Artikel 43  Kosten ziekte en arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een dienstongeval 
 
In geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid die naar het oordeel van de werkgever, in 
overwegende mate veroorzaakt wordt door de aard van de betrokken werkzaamheden, dan wel 
door de bijzondere omstandigheden waaronder deze moeten worden verricht, en niet in 
belangrijke mate door zijn opzet of bewuste roekeloosheid is te wijten, worden hem vergoed de 
naar het oordeel van de werkgever te zijnen laste blijvende noodzakelijk gemaakte kosten van 
geneeskundige behandeling.  
 
 
Artikel 44  Terugbetaling en terugvordering 
 
1. De werkgever kan al hetgeen op grond van deze regeling onverschuldigd of teveel is betaald 

geheel of gedeeltelijk terugvorderen of in mindering brengen op een later te betalen 
bezoldiging of uitkering op grond van deze regeling, dan wel verrekenen met uitkeringen 
op grond van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, het Kaderbesluit rechtspositie 
HBO, het Rechtspositiereglement wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dan wel het 
Kader-besluit rechtspositie personeel universiteiten en onderzoekinstellingen en het Besluit 
werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel en de WNU: 
a. gedurende vijf jaren na de dag van de betaalbaarstelling indien de werkgever door 

toedoen van betrokkene onverschuldigd heeft betaald; en 
b. gedurende twee jaren na de dag van de betaalbaarstelling in de overige gevallen waarin 

het de betrokkene redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat de werkgever onverschuldigd 
betaalde. 

2. Een voorschot wordt door betrokkene op eerste vordering van de werkgever terugbetaald of 
door de werkgever in mindering gebracht op een later te betalen bezoldiging of uitkering op 
grond van deze regeling, dan wel verrekend met uitkeringen op grond van het 
Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel, het Kaderbesluit rechtspositie HBO, het Rechts-
positiereglement wetenschappelijk onderwijs en onderzoek dan wel het Kaderbesluit 
rechtspositie personeel universiteiten en onderzoekinstellingen en het Besluit werkloosheid 
onderwijs- en onderzoekspersoneel en de WNU. 

 
 
Artikel 45  Onvervreemdbaarheid van bezoldiging of uitkering 
 
1. Iedere bezoldiging of uitkering op grond van deze regeling, alsmede aanvullingen daarop, 

is onvervreemdbaar en niet vatbaar voor verpanding of belening. 
2. Een machtiging tot het in ontvangst nemen van de in het eerste lid bedoelde bezoldigingen 

of uitkeringen, alsmede aanvullingen daarop, onder welke vorm of benaming ook verleend, 
is steeds herroepelijk. 

3. Elk beding, strijdig met het eerste of tweede lid, is nietig. 
 
 
 
 
Artikel 46  Verhaalswet ongevallen ambtenaren 
 
De betrokkene, die als ambtenaar in de zin van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren wordt 
aangemerkt (Wet van 31 juli 1965, Stb. 1965, 354), is verplicht van een oorzaak van verhindering 
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tot dienstverrichting, ten aanzien waarvan aanspraken tegenover derden bestaan zo spoedig 
mogelijk kennis te geven aan de werkgever en overigens alle medewerking te verlenen die in 
verband met de uitvoering van die wet van hem wordt verlangd. 
 
 
Artikel 47  Tervisielegging 
 
De werkgever draagt er zorg voor, dat een bijgewerkt exemplaar van deze regeling op een voor de 
betrokkene steeds toegankelijke plaats ter inzage en beschikbaar is. 
 
 
Artikel 48  Conversie reeds bestaande uitkeringen op grond van ziekte en   
  arbeidsongeschiktheid 
 
De betrokkene, die op de dag, voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze 
regeling, uit hoofde van ziekte of arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangt krachtens, het 
rechtspositiereglement wetenschappelijk onderwijs- en onderzoek of het Besluit werkloosheid 
onderwijs- en onderzoekspersoneel en het BZAOO zoals deze luidde op 16 december 1999, heeft 
recht op een daarmee overeenkomende uitkering ingevolge deze regeling. De onafgebroken 
periode van arbeidsongeschiktheid welke reeds verlopen is op de dag van inwerkingtreding van 
deze regeling, telt mee voor de periode, genoemd in artikel 20, tweede lid, onder a, en derde lid.  
 
 
Artikel 48a  
 
[Vervallen.] 
 
 
Artikel 49  Geen rechten voor datum van inwerkingtreding van deze regeling 
 
Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders is bepaald, kunnen aan deze regeling geen rechten 
worden ontleend door de betrokkene, wiens ongeschiktheid voor het vervullen van zijn 
dienstverband wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid is aangevangen voor de dag van 
inwerkingtreding van deze regeling 
 
 
Artikel 50  Citeertitel 
 
Deze regeling wordt aangehaald als Ziekte- en Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten (ZANU) 
 
 
Artikel 51 Overgangsbepaling 
 
Op de betrokkene wiens eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens 
ziekte is gelegen voor 1 januari 2004 blijven de artikelen 4, 5, 7, 13, 39 en 51 van de regeling van 
toepassing zoals deze luidden op de dag vóór inwerkingtreding van de gewijzigde Ziekte-, 
Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten. De artikelen 4, 5, 7, 13, 39 en 51 van 
de regeling zoals deze luidden vóór 1 januari 2004 zijn opgenomen in deel 2 van de ”Regelingen 
Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten”.   
De artikelen 1,6,20 en 43 zoals die luidden voor 1 september 2004 zijn opgenomen in deel 2 van 
de “Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten”. 
 
 
Artikel 51a Inwerkingtreding gewijzigde regeling 
 
Met betrekking tot de betrokkene wiens eerste dag van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn 
arbeid wegens ziekte is gelegen op of na 1 januari 2004 wordt de wijziging van de artikelen 4, 

Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten  62 



7,13, 39 en 51 Ziekte-, Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten geëffectueerd  
met ingang van 1 november 2005.    
De gewijzigde artikelen 1, 6, 20 en 43 van de regeling gelden vanaf 1 september 2004.  
Deze bepaling is formeel van kracht vanaf 1 januari 2004. 
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Hoofdstuk 1 Uitvoeringsvoorschriften suppletieregeling  
 
Gelet op de artikelen 33 eerste en tweede lid, en 35 van de Ziekte- en 
Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten (ZANU) besluiten partijen: 
 
Artikel 1 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. Suppletieregeling: de suppletieregeling na ontslag, bedoeld in artikel 21 van de ZANU; 
b. suppletie: de suppletie, bedoeld in artikel 25 van de ZANU; 
c. betrokkene: de betrokkene, bedoeld in artikel 1, onder c, van de ZANU; 
d. Tica: het Tijdelijke instituut voor coördinatie en afstemming dat is erkend op grond van 

artikel 31 van de Organisatiewet sociale verzekeringen en is ingesteld op grond van artikel 
35 van die wet (nu: Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv); 

e. uitvoeringsinstelling: de instelling aan wie de werkzaamheden, verbonden aan de 
uitvoering van de Suppletieregeling, zijn opgedragen. 

 
 
Artikel 2 
 
1. De artikelen 1 tot en met 8 van het modeluitkeringsreglement Werkloosheidswet gelden 

voor zoveel mogelijk als uitvoeringsvoorschriften ten behoeve van een doelmatige controle 
van betrokkenen en als uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot het genieten van 
vakantie tijdens de duur van de suppletie. Zulks met dien verstande dat voor de hierna te 
noemen begrippen uit het model uitkeringsreglement moet worden gelezen: 
a. bestuur (van de bedrijfsvereniging): de uitvoeringsinstelling; 
b. werknemer: een betrokkene, overeenkomstig artikel 1 sub c. van de ZANU; 
c. werkgever: een werkgever overeenkomstig artikel 1 sub d van de ZANU; 
d. uitkering: suppletie; 
e. Werkloosheidswet, voor wat betreft de toepassing van artikel 7 van het 

modeluitkeringsreglement Werkloosheidswet: Suppletieregeling. 
2. Met betrekking tot het genieten van vakantie tijdens de duur van de suppletie gelden tevens 

als uitvoeringsvoorschriften de Regels betreffende het begrip vakantie en de perioden van 
vakantie met behoud van recht op uitkering, vastgesteld bij besluit van de Sociale 
Verzekeringsraad d.d. 23 januari 1992 (Stcrt. 1992, 19), welke ingevolge artikel XLVII van 
de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen gelden als besluit van het Tica op 
grond van artikel 19, vijfde lid, van de Werkloosheidswet, met dien verstande dat voor 
uitkering dient te worden gelezen: suppletie. 

3. Wijzigingen in het in het eerste lid genoemde modelreglement, onderscheidenlijk de in het 
tweede lid genoemde Regels, gelden, voorzover deze als uitvoeringsvoorschriften van de 
Suppletieregeling zijn aangeduid, als wijzigingen van deze Uitvoerings-voorschriften. 

 
 
Artikel 3 
 
Betrokkene is verplicht om, met inachtneming van de nadere aanwijzingen van de 
uitvoeringsinstelling, het ontstaan van ziekte, als gevolg waarvan hij verhinderd is arbeid te 
verrichten, aan de uitvoeringsinstelling te melden, als ook zijn herstel daarvan. 
 
 
Artikel 4 
 
Het recht op suppletie van de betrokkene, die gaat deelnemen aan een voor hem naar het oordeel 
van de uitvoeringsinstelling noodzakelijke opleiding of scholing, blijft bestaan totdat die opleiding 
of scholing is beëindigd, indien: 
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a. de opleiding of scholing arbeidsmarktgericht is, deel uitmaakt van het reïntegratieplan dat 
door de uitvoeringsinstelling in samenspraak met betrokkene is vastgesteld en naar aard en 
omvang niet meer omvat dan in het reïntegratieplan is vastgesteld; of  

b. de opleiding of scholing arbeidsmarktgericht is en, ingeval er geen reïntegratieplan is, zoals 
bedoeld in onderdeel a, de uitvoeringsinstelling daarvoor toestemming geeft. 

 
 
Artikel 5 
 
In afwijking van artikel 4 blijft het recht op suppletie van de betrokkene, die gaat deelnemen aan 
een voor hem naar het oordeel van de uitvoeringsinstelling noodzakelijke opleiding of scholing, 
na afloop van de ingevolge de artikelen 21, 25 en 26, onderscheidenlijk artikel 36 van de ZANU 
vastgestelde reguliere duur van de suppletie niet bestaan totdat die opleiding of scholing is 
beeindigd, indien: 
a. tijdens de opleiding of scholing ter zake van die opleiding of scholing recht bestaat op een 

voorziening in de derving van de inkomsten; 
b. de opleiding of scholing de strekking heeft om na afloop daarvan werkzaamheden bij één 

bepaalde onderneming of bevoegd gezag te gaan verrichten; 
c. de opleiding of scholing langer duurt dan een jaar; 
d. tijdens de opleiding of scholing sprake is van het verrichten van productieve 

werkzaamheden. 
 
 
Artikel 6 
 
De betrokkene kan de in artikel 34 van de ZANU bedoelde onbeloonde activiteiten verrichten met 
behoud van suppletie, indien naar het oordeel van de uitvoeringsinstelling: 
a. de betreffende activiteiten van de betrokkene geen bedrijfsmatig karakter hebben; 
b. de betreffende activiteiten van de betrokkene in de gegeven situatie doorgaans niet door een 

betaalde kracht zullen of kunnen worden verricht; en  
c. de onderneming of het bevoegd gezag die de niet-betaalde werkzaamheden organiseert, 

geen subsidie kan verkrijgen voor wat betreft de loonkosten. 
 
 
Artikel 7 
 
Deze regeling zal door partijen bekend worden gemaakt. 
 
 
Artikel 8 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 17 december 1999. 
 
 
Artikel 9 
 
Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsvoorschriften suppletieregeling ZANU. 
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Hoofdstuk 2 Volgersbesluit 

 
als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Ziekte- Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten.  
 
Artikel 1 
 
Als betrokkene in de zin van artikel 1 onder c van de Ziekte- Arbeidsongeschiktheidsregeling 
Nederlandse Universiteiten wordt tevens verstaan degene die in dienstbetrekking staat als 
personeelslid van: 
a. International Institute for Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) 

te Delft  
b. Institute of Social Studies (ISS) te 's-Gravenhage 
c. International Institute for Aerospace and Earth Sciences (ITC) te Enschede 
d. Afrika-Studiecentrum (ASC) te Leiden 
e. Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) te Leiden 
f. Universiteit voor Humanistiek (UVH) te Utrecht 
g. Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) 

te 's-Gravenhage 
h. Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) te Utrecht 
i. Instituut voor Maatschappijwetenschappen (SISWO) te Amsterdam. 
j. Theologische Universiteit Kampen (ThUK) te Kampen 
k. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam 
l. Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV (PLATO) te Leiden 
 
 
Artikel 2 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 juni 2001 en werkt terug tot en met 1 januari 
2001, voor de volgers genoemd onder a t/m j. Voor de volgers genoemd onder k. en l. treedt dit 
besluit in werking m.i.v. 1 januari 2005.  
 
 

Regelingen Sociale Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten  66 



Beperking loondoorbetaling bij ziekte in de ZANU (CAO: 1 september 2004 tot  en met 31 
december 2005)  
 
I: toelichting artikelen 4, 7, 13,,39, 51 en 51a ZANU per 1 januari 2004. 
II: toelichting artikelen 1,6,20 en 43 ZANU per 1 september 2004. 
 

1 Artikel 1  Begripsbepalingen 

Sub ee is gewijzigd i.v.m. met het afstel van fase 3 van de OOW-operatie. 
 

2 Artikel 4  Verlof 

Algemeen: 
De in de Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en 
werknemers zijn in november 2004 met elkaar overeengekomen dat de loondoorbetaling 
gedurende het eerste en tweede ziektejaar aan de werknemers over die twee ziektejaren tezamen 
niet meer dan 170% van het laatst verdiende loon zal bedragen en dat de bestaande 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken in die zin worden aangepast (vgl. de Verklaring van de in de 
Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde centrale organisaties van werkgevers en werknemers 
van 5 november 2004). Over de aanpassing van de ZANU in verband met bovengenoemde 
verklaring van de Stichting van de Arbeid is overeenstemming bereikt tussen de VSNU en de 
werknemersorganisaties3. Als uitgangspunt van de loondoorbetaling geldt dat gedurende de 
eerste dag van de kalendermaand waarin de ziekte is ontstaan en de eerste 6 maanden daarna de 
volle bezoldiging wordt betaald en daarna tot het einde van het dienstverband 80% van de  
bezoldiging, waarbij het (pro rata) wettelijk minimumloon als bodem geldt. Indien het UWV een 
tijdvak vaststelt (art. 71a lid 9 WAO) gedurende welke de betrokkene jegens het bevoegd gezag 
een aanspraak op bezoldiging heeft, geniet de betrokkene over dat tijdvak 80% van de bezoldiging 
over de verlofuren wegens ziekte. Bij het verrichten van werk op arbeidstherapeutische basis 
wordt over de gewerkte uren de volle bezoldiging betaald. De nieuwe regels voor de 
loondoorbetaling bij ziekte zijn formeel van kracht sinds 1 januari 2004, maar worden pas 
geëffectueerd per 1 november 2005. 
 
Lid 1: 
De betrokkene behoudt gedurende zes maanden de volle bezoldiging en daarna 80% van de 
bezoldiging tot het einde van het dienstverband. De eerste ziektedag is de eerste dag waarop de 
betrokkene wegens ziekte  verhinderd is tot het verrichten van zijn arbeid en derhalve van 
rechtswege geheel of gedeeltelijk verlof geniet.  
UWV kan de werkgever gedurende maximaal 52 weken (art.71a lid 9 WAO) een loonsanctie 
opleggen, bijv. omdat de werkgever gedurende de ziekteperiode van de betrokkene onvoldoende 
reïntegratie-inspanningen heeft gepleegd. In dat geval heeft de betrokkene recht op een 
loondoorbetaling van 80% van de laatstgenoten bezoldiging.  
 
Lid 2: 
Bij het verrichten van werk op arbeidstherapeutische basis wordt over de gewerkte uren de volle 
bezoldiging betaald. Bij arbeid op arbeidstherapeutische basis gaat het om activiteiten zonder 
loonwaarde die over een beperkte periode plaatsvinden. De uitgangspunten die het UWV hanteert 
voor arbeid op arbeidstherapeutische basis moeten aan de volgende eisen voldoen: 
1. De activiteiten moeten  binnen een van te voren aangegeven periode uitgevoerd worden. 
2. De periode mag niet langer dan 6 weken zijn. 
3. De werkzaamheden moeten deel uitmaken van een opbouwend reïntegratietraject. 
4. Het mag geen bestaande functie zijn die in de CAO staat omschreven. 
5. Het moet een gecreëerde functie zijn. 

                                                      
3 Met de CAO die een looptijd heeft van 1 september 2004 tot en met 31 december 2005 is de werknemersorganisatie 
CMHF niet akkoord gegaan. Dit betekent dat de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten over de CAO 
2004-2005 uitsluitend overeenstemming heeft bereikt met ABVAKABO/FNV, CNV Publieke Zaak en het AC/FBZ.   
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6. Er moet altijd begeleiding aanwezig zijn. 
7. De persoon moet op elk moment weg kunnen gaan.  
 
 

3 Artikel 6  Ziekte/arbeidsongeschikt veroorzaakt door de werkzaamheden 

Dit artikel heeft betrekking op de zogenaamde dienstongevallen die tijdens het werk plaatsvinden. 
Dit houdt onder meer in dat ongevallen die gebeuren op weg van huis naar de instelling of 
omgekeerd zijn uitgesloten. Indien bij het ongeval tijdens het werk een wederpartij betrokken is, 
dient dit ongeval o.g.v. de Verhaalswet Ongevallen Ambtenaren gemeld te worden bij de 
werkgever (art. 46).  
Vereist is dat het dienstongeval naar het oordeel van de werkgever in overwegende mate haar 
oorzaak vindt in de aard van de werkzaamheden dan wel de bijzondere omstandigheden 
waaronder deze werden verricht, tenzij dit in belangrijke mate aan diens opzet of bewuste 
roekeloosheid te wijten is. Wordt aan deze vereisten voldaan dan is de werkgever verplicht een 
aanvulling op de loondoorbetaling te verstrekken tot de volle bezoldiging tot het einde van het 
dienstverband.  
 

4 Artikel 7 Voortgezet verlof wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid binnen vier 
 weken 

Indien de betrokkene ziek is geweest en loondoorbetaling heeft genoten, maar binnen vier weken 
nadat hij  daadwerkelijk het werk heeft hervat weer ziek is geworden, wordt de 2e periode van 
ziekte opgeteld bij de eerste periode van ziekte. Het bepalen van de termijn van 4 weken is 
uitsluitend van belang voor de aanspraken op bezoldiging tijdens de periode van 
ziekte/arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat perioden van vakantieverlof niet meegeteld 
worden bij de berekening van de periode van vier weken. Voor het vaststellen van de periode van 
vier weken mag de tijd dat de betrokkene heeft gewerkt voor het begin van de vakantie worden 
meegeteld bij de periode dat na de vakantie is gewerkt. 
Voor het ingaan van een periode van nieuw ziekteverlof en een nieuwe termijn van 6 maanden is 
vereist dat de betrokkene daadwerkelijk tenminste vier weken de dienst daadwerkelijk volledig 
heeft hervat.  
 
5 Artikel 13 Kortingen in verband met inkomsten uit wenselijk geachte arbeid 

 
Artikel 13 regelt de bezoldiging en de eventuele korting daarop indien de werknemer arbeid 
verricht dat door de arbo-deskundige of UWV wenselijk wordt geacht met het oog op reïntegratie. 
Na het verstrijken van de termijn dat de volle bezoldiging uit de eigen functie wordt genoten 
(artikel 4 eerste lid, eerste volzin), wordt eveneens de volle bezoldiging uit de eigen functie betaald 
over de uren waarover de betrokkene heeft gewerkt 
 
Lid 1: 
Bij door de arbo-deskundige of UWV wenselijk geachte arbeid die de betrokkene voor zichzelf 
verricht of voor derden verricht worden: 
a. zolang hij aanspraak kan maken op de volledige bezoldiging uit de eigen functie, de 

inkomsten uit deze arbeid hierop volledig in mindering gebracht; 
b. zolang hij aanspraak kan maken op 80% van zijn bezoldiging, over de uren dat bedoelde 

arbeid wordt verricht de volle bezoldiging per uur in de eigen functie en over de resterende 
verlofuren wegens ziekte 80% van de bezoldiging in de eigen functie.  
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6 Artikel 20  Ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid voor de eigen arbeid 

Lid 2:  
Alvast vooruitlopend op de nieuwe WAO, de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) geldt er 
een ontslagbescherming voor de betrokkene bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35%. 
De ontslagbescherming houdt in dat mocht UWV, in het kader van de aanvraag van ofwel een 
WAO- of WGA-uitkering, oordelen dat de betrokkene minder dan 35% arbeidsongeschikt is het  
dienstverband in stand blijft en de arbeidsongeschiktheid op zichzelf geen reden tot ontslag is. 
Desalniettemin kan een ontslag nog wel op andere gronden plaatsvinden, bijv. een ontslag op 
staande voet wegens dringende redenen, dan wel wegens gewichtige redenen (vgl. art. 3 .id 3 sub 
d en e).  
 
Lid 3: 
Ook hier alvast vooruitlopend op de nieuwe WAO, de WIA, verplicht de instelling zich bij een 
arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en 80% zich in te spannen voor het volledig 
benutten van de resterende verdiencapaciteit van de betrokkene. Vanwege de SUWI-wetgeving 
bestaat de reïntegratieverplichting van de werkgever uit de volgende viertrapsraket: 
1. Terugkeer naar de eigen functie 
2. Terugkeer naar een functie binnen de eigen dienst of faculteit 
3. Terugkeer naar een functie elders binnen de universiteit. 
4. Terugkeer naar een functie buiten de universiteit.     
 
Van een terugkeer naar de eigen functie is in de regel sprake bij een ziekteperiode tussen de 6 en 
9 maanden, derhalve nog tijdens het eerste ziektejaar. Indien vaststaat dat betrokkene niet kan 
terugkeren naar de eigen functie zal in de regel na een periode van 6-9 maanden onderzocht 
worden of een terugkeer mogelijk is naar een functie binnen de eigen faculteit of dienst. Meestal 
zal tijdens het tweede ziektejaar worden onderzocht of een terugkeer naar een functie elders 
binnen de universiteit mogelijk is, of dat een terugkeer naar een functie buiten de universiteit in 
de rede ligt. Maar, het kan ook voorkomen dat, afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van 
het geval, een terugkeer van de betrokkene in een functie buiten de universiteit reeds tijdens het 
eerste ziektejaar in de rede ligt.  
 
Lid 6:  
De termijn van twee jaren bedoeld in het tweede lid wordt verlengd met: 
 
a. met de duur van de vertraging indien de werkgever de aangifte, bedoeld in artikel 38 lid 1 
Ziektewet later doet dan in dat artikel is voorgeschreven. 
Ad a: Verlenging van de ontslagtermijn vindt plaats met de duur van de vertraging indien de 
werkgever de aangifte van ziekte bij het UWV later doet dan is voorgeschreven in artikel 38 lid 1 
Ziektewet (=uiterlijk op de eerste dag nadat de ongeschiktheid van de werknemer 13 weken heeft 
geduurd).  
 
b. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 19 eerste lid WAO, indien de 
wachttijd op grond van het zevende lid van dat artikel wordt verlengd; en 
Ad b: Hier is sprake van een verlenging van de wachttijd op verzoek van de werkgever en werknemer op 
gezamenlijk verzoek (art. 19 lid 7 WAO). In dit geval wordt de ontslagtermijn van lid 4 verlengd met de 
duur van de verlenging van de wachttijd. 
 
c. met de duur van dat tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen heeft vastgesteld op 
grond van artikel 71a negende lid WAO. 
Ad c: Met de duur van het tijdvak dat UWV heeft vastgesteld m.b.t. het verlengen van de 
loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, omdat de werkgever zonder deugdelijke grond 
zijn verplichtingen onvoldoende nakomt of onvoldoende reïntegratie-inspanningen heeft verricht 
(art. 71a lid 9 WAO). 
 
Artikel 39 Aanspraken wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid na beëindiging van de dienstbetrekking. 
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Lid 1:  
Recht op de volle bezoldiging wegens ziekte gedurende de kalendermaand waarin de eerste 
ziektedag is gelegen en de eerste zes maanden daarna, of uiterlijk tot de dag  waarop de leeftijd 
van 65 jaar wordt bereikt heeft: 
(1) de werknemer in vaste dienst die met ontslag gaat en ziek wordt voor de datum van het 

ontslag 
(2) de werknemer met een tijdelijk dienstverband die ziek wordt voor de afloop van het 

tijdelijke dienstverband. 
Voorwaarde voor de betaling van de volle bezoldiging is dat het ontslag op andere gronden 
geschiedt dan die van ziekte of arbeidsongeschiktheid, en de betrokkene na de beëindiging of 
afloop van het dienstverband ongeschikt moet zijn passende arbeid, dan wel na één jaar, gangbare 
arbeid te verrichten. Bovendien mag de werknemer niet herplaatsbaar zijn verklaard door UWV 
voor een andere betrekking dan wel een betrekking met een kleinere omvang. In dat geval kan de 
medewerker aanspraak maken op een herplaatsingstoelage van het ABP.  Na afloop van de in 
artikel 4, eerste lid, eerste volzin, genoemde termijn omtrent de betaling van de volle bezoldiging 
ontvangt de betrokkene gedurende 12 maanden 80% van de laatstgenoten bezoldiging of uiterlijk 
tot de dag waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt.   
 
Lid 2: 
Recht op een loondoorbetaling van 100% wegens ziekte gedurende maximaal 26 weken of 
uiterlijk tot de dag dat de  leeftijd van 65 jaar is bereikt heeft de gewezen betrokkene die:  
(1) binnen vier weken na het tijdstip waarop hij is ontslagen ziek wordt 
(2) vier weken na afloop van de duur van het tijdelijk dienstverband ziek wordt.  
Voorwaarde is wel dat de gewezen betrokkene tenminste 8 weken voor de datum van het ontslag 
in dienst is geweest van de instelling. De bezoldiging wordt uitbetaald zolang de gewezen 
betrokkene ongeschikt is om arbeid te verrichten en voorzover hij niet is herplaatst in een 
dienstverband. 
Na afloop van de termijn van 26 weken dat de volle bezoldiging wordt betaald heeft de gewezen 
betrokkene gedurende nog eens maximaal 26 weken recht op 80% laatstgenoten bezoldiging, of 
uiterlijk tot de dag dat de leeftijd van 65 jaar is bereikt.  
 
Lid 6: 
De gewezen betrokkene uit het eerste en tweede lid die de volle bezoldiging respectievelijk 80% 
van de bezoldiging ontvangt heeft na 104 weken van onafgebroken ziekte recht op een WAO-
uitkering indien hij aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoet. 
 
Artikel 43 Kosten ziekte en arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door de werkzaamheden    
 
In dit artikel wordt geregeld dat de betrokkene aanspraak kan maken op vergoeding van 
noodzakelijk gemaakte kosten van geneeskundige behandeling, mits de ziekte en 
arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door de aard van de werkzaamheden, dan wel door de 
bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht, tenzij dit in belangrijke 
mate is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de betrokkene. Uiteraard 
worden niet de kosten vergoed die reeds door de ziektekostenverzekeraar van de betrokkene aan 
hem zijn uitbetaald.  
 
Artikel 51 Overgangsbepaling 
 
Voor de betrokkene van wie de eerste ziektedag is gelegen vóór 1 januari 2004 zijn de artikelen 
4,5,13,39 en 51 van de Ziekte Arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten 
(ZANU) zoals die luidden op 31-12-2003 opgenomen in deel 2 van de “Regelingen Sociale 
Zekerheid CAO Nederlandse Universiteiten”. De artikelen 1,6,20 en 43 zoals die luidden voor 1 
september 2004 zijn opgenomen in deel 2 van de “Regelingen Sociale Zekerheid Nederlandse 
Universiteiten”.    
 
Artikel 51A: Inwerkingtreding gewijzigde regeling      
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Op de betrokkene met een eerste ziektedag op of na 1 januari 2004 zijn de gewijzigde artikelen 
4,7,13,39 en 51 per 1 januari 2004 formeel van toepassing. De CAO-partijen zijn met elkaar 
overeengekomen dat de gewijzigde artikelen 4,7,13,39 en 51 worden geëffectueerd per 1 
november 2005. Bovendien is artikel 51a nieuw toegevoegd aan de regeling.  
Ten aanzien van de gewijzigde artikelen 1,6,20 en 43 van de regeling zijn de CAO-partijen 
overeengekomen dat deze bepalingen gelden vanaf 1 september 2004. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ZNU EN UITVOERINGSREGELINGEN 
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Ziektekostenregeling Nederlandse Universiteiten (ZNU) deel A 
 
Artikel 1 
 
1. In deze regeling wordt verstaan onder: 

a.  
1. partijen: de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) en 

de organisaties van werknemers die als partij optreden bij de CAO Nederlandse 
Universiteiten; 

2. instelling: universiteit; 
3. werkgever: het College van Bestuur, onderscheidenlijk in bijzondere gevallen het 

Bestuur van de Vereniging/Stichting; 
4. werknemer: degene die een dienstverband heeft met een instelling; 
5. dienstverband: een aanstelling bij een openbare universiteit dan wel een 

arbeidsovereenkomst bij een bijzondere universiteit; 
b. betrokkene: een werknemer die een dienstverband heeft met een instelling of met 

een door partijen in het Volgersbesluit aangewezen instelling;  
c. medebetrokkene: 

1. de echtgenoot van betrokkene, die behoort tot het huishouden van betrokkene, 
die aan deze regeling dan wel een naar aard  en strekking daarmee 
overeenkomende regeling niet zelfstandig aanspraken ontleent en van wie de 
inkomsten lager zijn dan die van betrokkene; 

2. het kind jonger dan 16 jaar, bedoeld in artikel 7 van de Algemene 
Kinderbijslagwet of dat in aanmerking komt voor studiefinanciering ingevolge 
hoofdstuk 2 van de Wet studiefinanciering 2000, voor wie de betrokkene de 
premie van een ziektekostenverzekering heeft betaald; 

3. kind van 16 of 17 jaar, bedoeld in artikel7 , eerste lid, onderdeel b, en tweede 
lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, voor wie de betrokkene de premie van 
een ziektekostenverzekering heeft betaald; 

4. het eigen, aangehuwd of pleegkind van 16 of 17 jaar dat tot het huishouden van 
de betrokkene behoort en wiens voor werkzaamheden beschikbare tijd 
grotendeels in beslag genomen wordt door het verzorgen van dat huishouden 
of van 18 tot 27 jaar dat in verband met onderwijs of een beroepsopleiding 
overdag lessen of stages volgt gedurende ten minste 213 klokuren per kwartaal; 
voor het kind bedoeld in dit lid moet gelden dat de betrokkene de premie van 
een ziektekostenverzekering heeft betaald en dat het kind in belangrijke mate 
op kosten van de betrokkene wordt onderhouden als bedoeld in artikel 7 van de 
Algemene Kinderbijslagwet; 

5. het kind van 16 tot 27 jaar dat in aanmerking komt voor studiefinanciering 
ingevolge hoofdstuk 2 van de Wet op de studiefinanciering 2000 of voor een 
tegemoetkoming ingevolge hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming, 
onderwijsbijdrage en schoolkosten (tot 1 augustus 2001: hoofdstuk III van de 
Wet op de tegemoetkoming studiekosten), voor wie betrokkene de premie van 
een ziektekostenverzekering heeft betaal 

d. [Vervallen.]; 
e.  normdienstverband: een dienstverband waarvan de omvang gelijk is aan die van een 

volledige weektaak in de desbetreffende functie; 
f. feitelijk genoten salaris: het bedrag, dan wel de som der bedragen, dat op basis van de  

CAO Nederlandse Universiteiten voor de betrokkenen door de werkgever is 
vastgesteld en in voorkomend geval is verminderd met een korting op dat bedrag. 
Voor de berekening van het feitelijk genoten salaris blijft buiten toepassing: 
1. een vermindering van het feitelijk genoten salaris zoals bedoeld in artikel 4, 

eerste lid, Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse 
Universiteiten (ZANU); 
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2. vervallen 
3. een vermindering van het salaris als gevolg van deelname aan de 

seniorenregeling conform de CAO Nederlandse Universiteiten. 
g. basisdeel: het deel van de tegemoetkoming dat wordt verstrekt in verband met de 

hoogte van de premie van een af te sluiten ziektekostenverzekering. 
h. Voor de toepassing van deel A van deze regeling wordt onder echtgenoot van de 

betrokkene mede verstaan degene met wie de niet-gehuwde betrokkene een 
geregistreerd partnerschap heeft dan wel anderszins samenwoont en - met het 
oogmerk duurzaam samen te leven - een gezamenlijke huishouding voert op basis 
van een notarieel samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en 
verplichtingen ter zake van die samenwoning en gezamenlijke huishouding. 
Tegelijkertijd kan slechts één persoon als levenspartner worden aangemerkt. 
Desgevraagd dient door de betrokkene een schriftelijke verklaring van een notaris te 
worden overlegd, waaruit blijkt dat een samenlevingscontract als vorenbedoeld is 
gesloten. 

 
 
Artikel 2 
 
1. De betrokkene, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, ontvangt een tegemoetkoming in de 

ziektekosten over elke kalendermaand waarin hij bij dezelfde instelling een of meer 
dienstverbanden bekleedt. 

2. De betrokkene ontvangt voorts een tegemoetkoming voor de medebetrokkene, bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onder c1. 

3. De betrokkene ontvangt een extra tegemoetkoming voor ten hoogste één medebetrokkene, 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c2. Indien de betrokkene en diens echtgenoot beiden 
aanspraak op deze tegemoetkoming hebben, elk ten behoeve van een ander kind, wordt 
deze tegemoetkoming alleen toegekend aan de betrokkene met het oudste kind jonger dan 
16 jaar, dat deel uitmaakt van de gemeenschappelijke huishouding. 

4. De betrokkene ontvangt een extra tegemoetkoming voor elke medebetrokkene, bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onder c3, c4 en c5. 

5. De tegemoetkomingen worden over een kalendermaand slechts verleend, indien de 
betrokkene gedurende meer dan de helft van het aantal kalenderdagen als zodanig in dienst 
is geweest. De tegemoetkomingen voor medebetrokkenen worden over een kalendermaand 
slechts verleend, indien zij gedurende meer dan de helft van het aantal kalenderdagen als 
medebetrokkene kunnen worden aangemerkt. 

 
 
Artikel 3 
 
1. De betrokkene ontvangt voor zichzelf geen tegemoetkoming over een kalendermaand, 

waarin hij gedurende meer dan de helft van het aantal kalenderdagen behoort tot een van 
de volgende categorieën: 
a. degenen die zelfstandig verplicht verzekerd zijn krachtens de Ziekenfondswet; 
b. degenen die medeverzekerd zijn ingevolge artikel 4 van de Ziekenfondswet dan wel 

medeverzekerd zijn ingevolge een publiekrechtelijke ziektekostenverzekering of 
medebetrokkenen zijn in een naar aard en strekking met deze regeling 
overeenkomende regeling; 

c. degenen die uit hoofde van hun (voormalig) dienstdienstverband aanspraak hebben op 
gehele of gedeeltelijke geneeskundige verzorging of op gehele of gedeeltelijke 
vergoeding van de kosten daarvan. 

2. De betrokkene ontvangt geen tegemoetkoming voor een medebetrokkene die: 
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a. tot een van de in het eerste lid genoemde categorieën behoort, dan wel uit andere 
hoofde aanspraak heeft op gehele of gedeeltelijke verzorging, of van geheel of 
gedeeltelijke vergoeding van de kosten daarvan, of 

b. zelf betrokkene is in de zin van deze regeling, dan wel in de zin van een 
publiekrechtelijke ziektekostenverzekering of een naar aard en strekking met deze 
regeling overeenkomende regeling, of 

c. medebetrokkene als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c2 tot en met c5 is bij de 
echtgenoot van betrokkene en voor wie deze echtgenoot een tegemoetkoming ontvangt 
in de kosten van een ziektekostenverzekering voor deze medebetrokkene op grond van 
deze regeling, of een naar aard en strekking met deze regeling overeenkomende 
regeling. 

 
Artikel 4 
 
1. Het bedrag van de tegemoetkomingen is per 1 januari 2000 als volgt vastgesteld: 

a. ten aanzien van de betrokkene en ten aanzien van de medebetrokkene, bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onder c1 een bedrag van € 69,31, zijnde de som van: een basisdeel 
van € 57,62, de helft van de MOOZ-bijdrage voor verzekerden tussen 20 en 65 jaar (€ 
8,39) en de helft van de WTZ-bijdrage voor verzekerden tussen 20 en 65 jaar (€ 14,97) 

b. ten aanzien van de medebetrokkenen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c2 een 
bedrag van€ 34,65, zijnde de som van: een basisdeel van € 28,81, de helft van de 
MOOZ-bijdrage voor verzekerden tot 20 jaar (€ 4,20) en de helft van de WTZ-bijdrage 
voor verzekerden tot 20 jaar (€ 7,49) 

c. ten aanzien van de medebetrokkenen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c3, c4 en 
c5, een bedrag van € 40,50, zijnde de som van: een basisdeel van € 28,81, de helft van 
de MOOZ-bijdrage voor verzekerden tussen 20 en 65 jaar (€ 8,39) en de helft van de 
WTZ-bijdrage voor verzekerden tussen 20 en 65 jaar (€ 14,97). 

2. De in het eerste lid genoemde basisdelen worden jaarlijks per 1 januari aangepast aan de 
gemiddelde procentuele ontwikkeling van de premies die door een aantal niet op winst 
gerichte ziektekostenverzekeraars worden berekend voor een verzekering tegen 
ziektekosten. De in het eerste lid genoemde MOOZ- en WTZ-bijdragen worden jaarlijks 
aangepast overeenkomstig de door de ministers van VWS en Financiën genomen besluiten. 

3. Lid 2 vindt geen toepassing tot en met 31 december 2005.. 
 
 
Artikel 5 
 
[Vervallen.] 
 
 
Artikel 6 
 
1. De betrokkene die voor zich zelf een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 4 ontvangt, 

heeft over de desbetreffende kalendermaanden recht op een toeslag van € 12,03. 
2. De betrokkene die op grond van deze regeling een tegemoetkoming ontvangt, en in 

aanmerking komt voor een tegemoetkoming voor een medebetrokkene en die bij een 
volledige werktijd een salaris heeft gelijk aan dan wel lager dan het maximumsalaris van 
schaal 7 van de CAO Nederlandse Universiteiten, heeft naast het eerste lid voor de 
desbetreffende kalendermaanden recht op een aanvullende toeslag van € 5,45. 

3. Partijen stellen het bedrag van de toeslag en de aanvullende toeslag vast. 
 
 
Artikel 7 
 
1. [Vervallen.] 
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2. Voor de betrokkene worden de tegemoetkoming, de toeslag en de aanvullende toeslag 
uitbetaald in de maanden juni en december, telkens over de twee voorafgaande kwartalen 
eindigend met de maand maart respectievelijk september, dan wel op verzoek van de 
betrokkene in de maand december over de vier voorafgaande kwartalen eindigend met de 
maand september. Zo nodig vindt uitbetaling in afwijking van het vorenstaande eerder 
plaats in geval van ontslag of overlijden van de betrokkene,. 

3. De eerste uitbetaling van de tegemoetkoming, de toeslag en de aanvullende toeslag vindt 
slechts op aanvraag plaats. Indien wijzigingen optreden in de voor de betaling relevante 
gegevens is de betrokkene verplicht deze wijzigingen te melden. De eerste aanvraag 
alsmede de melding van de wijzigingen geschiedt op een door de werkgever toegestaan 
formulier. 

4. Indien niet binnen de periode van een jaar nadat het recht op respectievelijk nadat de 
verhoging van de tegemoetkoming, de toeslag en de aanvullende toeslag is ontstaan een 
aanvraag-, respectievelijk wijzigingsformulier is ingediend, vindt de eerste uitbetaling, 
respectievelijk verhoging van de uitbetaling van de tegemoetkoming, de toeslag en de 
aanvullende toeslag plaats met terugwerkende kracht tot en met een jaar gerekend vanaf de 
eerste dag van de maand na indiening. 

 
 
Artikel 8 
 
De uitbetaling van de tegemoetkoming, de toeslag en de aanvullende toeslag geschiedt door de 
werkgever die belast is met de uitbetaling van de bezoldiging aan betrokkene over de maanden 
juni en december, dan wel in geval van ontslag of overlijden over de maand van ontslag of 
overlijden. 
 
 
Artikel 9 
 
[Vervallen.] 
 
 
Artikel 10 
 
1. Ten aanzien van de betrokkene die bij dezelfde instelling een of meer dienstverbanden 

bekleedt met elk een omvang van minder dan een normdienstverband, wordt de 
tegemoetkoming, de toeslag en de aanvullende toeslag vastgesteld op een evenredig deel en 
wel in dezelfde verhouding als het feitelijke genoten salaris dat met dat dienstverband dan 
wel dienstverbanden bij dezelfde instelling met een omvang van minder dan een 
normdienstverband staat tot het salaris dat in die maand in het dienstverband bij een 
normdienstverband zou zijn ontvangen. Indien in de in de vorige volzin bedoelde 
kalendermaand sprake is van dienstverbanden waarvoor bij een normdienstverband 
verschillende schalen gelden, geldt in die kalendermaand het laagste van toepassing zijnde 
salaris bij normdienstverband. 

2. Ten aanzien van de betrokkene die een dienstverband korter dan een maand, maar langer 
dan de helft van die maand bekleedt wordt de tegemoetkoming, de toeslag en de 
aanvullende toeslag berekend op dezelfde wijze als in het eerste lid bepaald, met dien 
verstande dat het aldus berekende bedrag vermenigvuldigd wordt met het aantal 
kalenderdagen van de desbetreffende maand en vervolgens gedeeld door het aantal 
kalenderdagen waarover de benoeming dan wel de benoemingen zich uitstrekt. 

3. De tegemoetkoming, de toeslag en de aanvullende toeslag bedragen nooit meer dan het 
volledige bedrag aan tegemoetkoming, toeslag en aanvullende toeslag per kalendermaand. 
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Artikel 10a 
 
Het totale bedrag dat aan betrokkene toekomt ingevolge de artikelen 4, 6 en 10, wordt aan hem 
uitbetaald na aftrek van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen volgens de 
tabel voor de bijzondere beloningen ingevolge de Wet op de loonbelasting 1964. 
 
 
Artikel 10b 
 
1. De werkgever, bedoeld in artikel 8, kan verlangen dat de betrokkene voor de toekenning van 

een tegemoetkoming relevante bescheiden overlegt. 
2. Indien de betrokkene niet voldoet aan het verzoek om bescheiden over te leggen, kan de 

uitbetaling van de tegemoetkoming, de toeslag en de aanvullende toeslag worden 
opgeschort. 

 
 
Artikel 10c 
 
De werkgever, bedoeld in artikel 8, kan hetgeen op grond van deze regeling onverschuldigd is 
betaald, geheel of gedeeltelijk terugvorderen, of in mindering brengen op een later te betalen 
uitkering op grond van deze regeling: 
a. gedurende vijf jaren na de dag van betaalbaarstelling indien het door toedoen van de 

betrokkene onverschuldigd heeft betaald; 
b. gedurende twee jaren na de dag van betaalbaarstelling in de overige gevallen waarin het de 

betrokkene redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat  de werkgever onverschuldigd betaalde. 
 
 
Artikel 11 
 
[Vervallen.] 
 
 
Artikel 12 
 
1. De tegemoetkomingen, de toeslag en de aanvullende toeslag krachtens deze regeling 

worden niet gerekend tot het ambtelijk inkomen in de zin van de Algemene burgerlijke 
pensioenwet. 

2. De toeslag en de aanvullende toeslag krachtens deze regeling worden niet gerekend tot de 
inkomsten, bedoeld in artikel 2 van de ZNU deel B 

 
 
Artikel 13 
 
De werkgever kan nadere voorschriften voor de uitvoering van deze regeling vaststellen 
 
 
Artikel 14 
 
Deel A van deze regeling vervangt het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag 
onderwijs- en onderzoekpersoneel (ZKOO). 
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Artikel 15 
 
Deze regeling is in werking getreden op 17 december 1999 en laatstelijk gewijzigd op 1 september 
2005. 
Deze regeling wordt aangehaald als Ziektekostenregeling Nederlandse Universiteiten deel A. 
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Ziektekostenregeling Nederlandse Universiteiten (ZNU) deel B 
 
Artikel 1 
 
Op grond van deze regeling heeft de betrokkene die in voldoende mate is verzekerd tegen het 
risico van ziektekosten recht op een tegemoetkoming in te zijnen laste blijvende ziektekosten van 
zichzelf en van zijn medebetrokkenen. 
 
 
Artikel 2 
 
a. In deze regeling wordt verstaan onder: 

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

2. instelling: universiteit; 
3. werkgever: het College van Bestuur, onderscheidelijk in bijzondere gevallen het 

Bestuur van de Vereniging/Stichting. 
4. werknemer: degene die een dienstverband heeft met een instelling; 
5. dienstverband: een aanstelling bij een openbare universiteit dan wel een 

arbeidsovereenkomst bij een bijzondere universiteit. 
b. inkomsten: 

1. alle door partijen nader te bepalen inkomsten uit of in verband met arbeid daartoe 
mede gerekend pensioenen en uitkeringen ingevolge sociale regelingen, onder welke 
benamingen dan ook; 

2. inkomsten uit of in verband met de uitoefening van een vrij beroep of eigen bedrijf, 
zijnde winst uit onderneming als bedoeld in de Wet op de inkomstenbelasting 1964. 

 
 
Artikel 3 
 
Degene die een ziektekostenverzekering heeft gesloten die tenminste omvat: 
a. volledige vergoeding van kosten van behandeling, verzorging en verpleging in een 

ziekenhuis gedurende een jaar met klinische specialistenhulp en bijkomende kosten, 
eventueel met een eigen risico aan de voet; en 

b. tenminste 80% vergoeding van niet-klinische (ambulante) specialistenhulp dan wel 
volledige vergoeding met een eigen risico aan de voet;  

is voor de toepassing van deze regeling in voldoende mate verzekerd tegen het risico van 
ziektekosten. 
 
 
Artikel 4 
 
Betrokkene in de zin van deel B van deze regeling is: 
a. een werknemer die een dienstverband heeft met een instelling of met een door partijen in 

het Volgersbesluit aangewezen instelling; 
b. gewezen werknemer als bedoeld in onderdeel a, waaraan wegens ontslag uit de betrekking 

een uitkering is toegekend op grond van de (Bovenwettelijke) Werkloosheidsregeling 
Nederlandse Universiteiten ((B)WNU) of de Wet uitkering wegens vrijwillig vervroegd 
uittreden;  

c. diegenen aan wie een pensioen is toegekend krachtens het pensioenreglement van de 
Stichting Pensioensfonds ABP, genoemd in artikel 6 van de Wet privatisering ABP, en in 
de maand voorafgaande aan de pensionering behoorden tot de categorieën, bedoeld in 
onderdeel a of b; 
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d. de krachtens het reglement, genoemd in onderdeel c, partnerpensioen genietende niet 
hertrouwde en niet bij een nieuw geregistreerd partnerschap dan wel aangemeld 
partnerschap in de zin van genoemd reglement betrokken personen die partner waren van 
degenen die op de dag van overlijden betrokkenen waren in de zin van deze regeling of 
betrokkenen zouden zijn geweest, indien deze regeling op die dag van kracht zou zijn 
geweest; 

e. gewezen werknemer als bedoeld onder a aan wie een WAO-conforme uitkering als bedoeld 
in artikel 31 van de Wet privatisering ABP is toegekend. 

 
 
Artikel 5 
 
1. Geen recht op een tegemoetkoming bedoeld in artikel 1, heeft degene: 

a. die verplicht verzekerd is in de zin van de Ziekenfondswet; 
b. die op grond van een verplichte verzekering medeverzekerde is in de zin van de 

Ziekenfondswet; 
c. wiens premie van een ziektekostenverzekering dan wel wiens ziektekosten komen ten 

laste van de Algemene Bijstandswet; 
d. die als bewoner van een bejaardenoord in de zin van de Wet op de bejaardenoorden 

geen bijdrage verschuldigd is, dan wel een bijdrage lager dan de kosten van verblijf als 
bedoeld in het Bijdragebesluit bewoners van bejaardenoorden. 

2. Het eerste lid geldt niet voor de betrokkene die verplicht verzekerd is in de zin van de 
Ziekenfondswet ten aanzien van de te zijnen laste blijvende ziektekosten van zijn 
medebetrokkenen. 

 
 
Artikel 6 
 
Medebetrokkene in de zin van deze regeling is degene die behoort tot het huishouden van 
betrokkene en 
a. in voldoende mate verzekerd is tegen het risico van ziektekosten; 
b. niet zelfstandig verplicht verzekerd of medeverzekerde is in de zin van de Ziekenfondswet; 
c. niet zelfstandig aanspraak ontleent aan deze of een overeenkomstige regeling, noch direct 

deelneemt aan een publiekrechtelijke ziektekostenregeling voor ambtenaren, terwijl de 
inkomsten van betrokkene meer bedragen dan de helft van de totale inkomsten van alle 
leden van dat huishouden. 

 
 
Artikel 7 
 
1. Onder "te zijnen laste blijvende ziektekosten" wordt verstaan het bedrag van 

a. de premie van een ziektekostenverzekering, aan een verzekeringsmaatschappij 
verschuldigd op basis van verpleging in de laagste klasse van een ziekenhuis en 

b. de kosten van geneeskundige verzorging, indien en voor zover die voorkomen op een 
vergoedingenlijst, door partijen nader vast te stellen, met inachtneming van de daarbij 
aan te geven beperkingen, een en ander na aftrek van een door derden toegekende of 
toe te kennen tegemoetkoming in ziektekosten, voor zover betrokkene deze kosten 
noodzakelijkerwijs heeft gemaakt voor zichzelf en voor zijn medebetrokkenen, en voor 
zover deze te zijnen laste blijven. 

2. Tot "te zijnen laste blijvende ziektekosten" worden niet gerekend de kosten van 
geneeskundige verzorging ter zake van met name genoemde ziekten of aandoeningen die 
bij een overeenkomst van de ziektekostenverzekering zijn uitgesloten, tenzij deze kosten 
zijn gemaakt tijdens een door de verzekeringsmaatschappij gestelde wachttijd. 
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Artikel 8 
 
1. Voor het verlenen van een tegemoetkoming kunnen in aanmerking worden gebracht de te 

zijnen laste blijvende ziektekosten die betrokkene als zodanig heeft gemaakt gedurende een 
aaneengesloten tijdvak van twaalf maanden, met dien verstande dat de kosten, bedoeld in 
artikel 7, betrekking moeten hebben op dit tijdvak. Voor de vraag of de kosten, bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, onderdeel b, betrekking hebben op het tijdvak is bepalend of de datum 
van de nota in dat tijdvak is gelegen. 

2. In geval van overlijden van de betrokkene binnen een jaar na het verstrijken van een tijdvak 
als bedoeld in het eerste lid, waarover krachtens deze regeling een tegemoetkoming is 
verleend, kunnen de ziektekosten met betrekking tot het tijdvak gelegen tussen het einde 
van even bedoeld tijdvak en de datum van overlijden eveneens voor het verlenen van een 
tegemoetkoming aan diens nagelaten betrekkingen in aanmerking worden gebracht. 

3. Degene die na ontslag in verband met de privatisering van een (deel van een) instelling 
waarbij hij werkzaam was niet langer betrokkene is kan de te zijnen laste blijvende 
ziektekosten met betrekking tot het aaneengesloten tijdvak dat korter is dan twaalf 
kalendermaanden en eindigt vóór de datum van ontslag, voor het verlenen van een 
tegemoetkoming in aanmerking brengen. 

4. De aanvraag om toekenning van de tegemoetkoming geschiedt binnen drie maanden na het 
einde van het tijdvak, waarop zij betrekking heeft of, in geval van overlijden van betrokkene, 
binnen zes maanden. 

5. Een beschikking op de aanvraag wordt gegeven binnen zestien weken na ontvangst van de 
aanvraag. Indien een beschikking niet binnen de termijn van zestien weken kan worden 
gegeven, wordt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis gesteld onder opgave van 
redenen en onder vermelding van de termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan 
worden gezien. Deze termijn bedraagt ten hoogste acht weken. 

6. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen indien de betrokkene niet tevens heeft 
verklaard ermee in te stemmen, dat allen, die daarvoor naar het oordeel van de werkgever in 
aanmerking komen, omtrent zijn omstandigheden alle inlichtingen geven, welke voor de 
uitvoering van deze regeling noodzakelijk zijn. 

 
 
Artikel 9 
 
1. De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 1, wordt aan de betrokkene verleend voor zover de 

te zijnen laste blijvende ziektekosten hoger zijn dan het drempelbedrag. Dit drempelbedrag 
is gelijk aan de som van de volgende bedragen: 
a. een bedrag dat overeenkomt met het werknemersdeel van de ziekenfondspremie, 

berekend over het inkomen van betrokkene op basis van de procentuele 
ziekenfondspremie zoals deze is vastgelegd ingevolge artikel 15 van de 
Ziekenfondswet; 

b. een bedrag dat overeenkomt met het effect van de fiscale bijtelling van het 
werkgeversdeel van de procentuele ziekenfondspremie zoals deze is vastgesteld 
ingevolge artikel 15 van de Ziekenfondswet, berekend over het inkomen van de 
betrokkene; 

c. een bedrag dat overeenkomt met de nominale premie ingevolge artikel 17 van de 
Ziekenfondswet voor betrokkene en zijn medebetrokkenen. 

2. Bij de berekening van het effect, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt gerekend met 
het tarief van de laagste belastingschijf, bedoeld in artikel 53a van de Wet op de 
inkomstenbelasting 1964, vermeerderd met het heffingspercentage ingevolge artikel 10 van 
de Wet financiering volksverzekeringen. 
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Artikel 10 
 
1. Voor de vaststelling van de norm, bedoeld in artikel 9, wordt uitgegaan van  

a. de gemiddelde procentuele premie en de gemiddelde nominale premie die gelden in 
artikel 8, eerste lid, bedoelde tijdvak;  

b. de inkomsten die betrokkene heeft genoten in het kalenderjaar waarin de eerste maand 
valt van het tijdvak, bedoeld in artikel 8, eerste lid. 

2. Indien betrokkene niet gedurende het gehele kalenderjaar als zodanig kan worden 
aangemerkt, of indien in dat kalenderjaar of in de loop van het tijdvak, bedoeld in artikel 8, 
eerste lid, de inkomsten van betrokkene uit of in verband met arbeid een verlaging hebben 
ondergaan als gevolg van de daling van een uitkeringspercentage of als gevolg van een 
wijziging in de aard of het karakter van bedoelde inkomsten, wordt uitgegaan van zijn 
inkomsten, genoten in dat tijdvak. 

3. Voor zover een aanvraag om een tegemoetkoming betrekking heeft op het tijdvak bedoeld 
in artikel 8, tweede respectievelijk derde lid, wordt voor de vaststelling van de norm, bedoeld 
in artikel 9, uitgegaan van: 
a. de gemiddelde procentuele premie en de gemiddelde nominale premie naar rato die 

gelden over het tijdvak, bedoeld in artikel 8, tweede respectievelijk derde lid; 
b. de inkomsten die betrokkene heeft genoten in het tijdvak, bedoeld in artikel 8, tweede 

respectievelijk derde lid. 
 
 
Artikel 11  
 
[Vervallen.] 
 
 
Artikel 12 
 
De werkgever kan nadere voorschriften voor de uitvoering van deze regeling vaststellen. 
 
 
Artikel 13 
 
Deel B van deze regeling is op 17 december 1999 in werking getreden en laatstelijk gewijzigd op 1 
januari 2001. Deze regeling wordt aangehaald als ziektekostenregelingen Nederlandse 
Universiteiten (deel B) en vervangt de Regeling ziektekostenvoorziening overheidspersoneel 
(ZVO). 
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Uitvoeringsregelingen ZNU 
 
Hoofdstuk 1 Volgersbesluit 

 
als bedoeld in ZNU deel A artikel 1 lid 1 sub a en in ZNU deel B artikel 4 sub a. 
 
Artikel 1 
 
Als betrokkene in de zin van ZNU deel A artikel 1 lid 1 sub a en in ZNU deel B artikel 4 sub a, 
wordt tevens verstaan degene die in dienstbetrekking staat als personeelslid van: 
a. International Institute for Infrastructural Hydraulic and Environmental Engineering (IHE) 

te Delft  
b. Institute of Social Studies (ISS) te 's-Gravenhage 
c. International Institute for Aerospace and Earth Sciences (ITC) te Enschede 
d. Afrika-Studiecentrum (ASC) te Leiden 
e. Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) te Leiden 
f. Universiteit voor Humanistiek (UVH) te Utrecht 
g. Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) 

te 's-Gravenhage 
h. Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) te Utrecht 
i. Instituut voor Maatschappijwetenschappen (SISWO) te Amsterdam 
j. Theologische Universiteit Kampen (ThuK) te Kampen 
k. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) te Amsterdam 
l. Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie BV (PLATO) te Leiden 
 
 
Artikel 2 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 11 juni 2001 en werkt terug tot en met 1 januari 
2001, voor de volgers genoemd onder a t/m j. Voor de volgers genoemd onder k. en l. treedt dit 
besluit in werking m.i.v. 1 januari 2005.  
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