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Inleiding 
De Unie zet zich in voor de belangenbehartiging van werknemers binnen APG. Dat doet De Unie 
door zijn invloedrijke positie aan de CAO tafel in te nemen. Maar ook door individuele 
belangenbehartiging. Daarnaast reikt de dienstverlening van De Unie verder. Of het nu over werk, 
inkomen, loopbaan of zorg en welzijn gaat, De Unie kan leden helpen. 

Binnen APG weet De Unie zich verzekerd van een actieve kopgroep van leden, de kaderleden. Zij 
voeden De Unie met specifieke APG kennis, informatie en ook problemen die zich voordoen binnen 
het bedrijf. Ook is De Unie vertegenwoordigd binnen de Ondernemingsraad van APG. Door een 
goede samenwerking ontstaan er bijzondere initiatieven in het belang van de medewerkers van APG 
en zo ook het belang van APG.  

Dit document over de bovenwettelijke ww-regeling is ontstaan vanuit een behoefte aan informatie 
en inzicht over deze regeling bij de leden van De Unie. Deze informatie is met name relevant voor 
degene die nog aanspraak kunnen maken op deze regeling. De behoefte blijkt uit vragen van leden 
waarbij het vaak een zoektocht is naar de juiste expertise over dit onderwerp. Deze expertise is 
binnen APG schaars. De Unie heeft deze kennis door de jaren heen opgebouwd of maakt zich deze 
kennis eigen en wil deze kennis graag delen. 

Uiteraard mogen ook niet leden hun voordeel doen met dit document. Wij hopen dat 
belangstellenden dit document weten te waarderen.  

In die zin willen wij graag ook op deze manier mensen enthousiasmeren om De Unie te steunen. Dat 
kan door bij OR verkiezingen op de lijst van De Unie te stemmen, maar natuurlijk ook om 
bijvoorbeeld lid te worden van De Unie. Samen staan we immers sterker! 

Joop Voesten  
Uw vakbondsbestuurder, 
Vakbond De Unie bij APG. 

Disclaimer: 
Ondanks dat er uiterste zorgvuldigheid is betracht kunt u aan dit informatiebulletin geen rechten 
ontlenen. Evenmin kan De Unie aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige 
informatie welke wellicht in dit bulletin zou kunnen voorkomen.   



Hoe is deze Bovenwettelijke WW-regeling ontstaan? 
Werknemers binnen de sectoren overheid en onderwijs vielen lang niet onder de 
werknemersverzekeringen (denk aan WW, ZW en WAO). Voor deze werknemers golden aparte 
regelingen. Gaandeweg zijn deze werknemers ook onder de werking van alle 
werknemersverzekeringen gebracht. Het laatst gebeurde dat in 2001 met de WW. Vanaf dat jaar 
gingen ambtenaren en werknemers in het onderwijs bij werkloosheid aanspraak maken op WW.  

Omdat de 'oude' wachtgeldrechten zowel qua duur als qua hoogte beter waren, hebben de 
vakbonden compensatie bedongen. Die compensatie is geboden met de bovenwettelijke 
werkloosheidsregelingen. In 1996 zijn ABP en USZO weliswaar geprivatiseerd en is het personeel 
ontdaan van de ambtenarenstatus, maar bij wet is destijds geregeld dat tal van regelingen, zoals het 
wachtgeld, toch van toepassing bleven op het personeel. Daarom werd de WW ook pas in 2001 van 
toepassing verklaard op werknemers van ABP en USZO. Ter compensatie is toen in de cao de 
BWWW-regeling opgenomen.  

Tijdens de onderhandelingen over de cao 2013 wenste de werkgever de BWWW-regeling af te 
schaffen. De vakbonden waren hier faliekant tegen. Als compromis is toen een overgangsregeling 
overeengekomen.  

Er is toen afgesproken dat de duur en de hoogte werden vastgesteld per 1 januari 2013 (fictieve 
ontslagdatum) en dus bevroren werden, maar de aanspraak wel behouden bleef. 

Wanneer weet je nu of recht hebt op de BWWW? 
Als je op 31 december 2012 onder de ‘oude’ cao van APG viel, heb je recht op een BWWW-uitkering. 
Je rechten zijn je dan middels een persoonlijke brief in het voorjaar van 2013 medegedeeld. Deze 
rechten maken daarmee deel uit van de individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en 
medewerker. Dat is ook als zodanig vastgelegd in de overgangsregeling die onderdeel is van de 
huidige cao.  

In deze persoonlijke brief staat de duur van de aansluitende uitkering (ASU), de hoogte van het 
Sociaal Verzekeringsloon (over 2012) en het daarvan afgeleide dagloon van de uitkering vermeld. 

Sociaal Verzekeringsloon en (ongemaximeerd) dagloon: 
Het SV-loon dat vermeld staat in je brief is berekend over het refertejaar. Het refertejaar is het jaar 
voorafgaande aan de eerste werkloosheidsdag. De eerste werkloosheidsdag is  fictief vastgesteld op 
1 januari 2013 (de datum waarop de BWWW-regeling ophoudt te bestaan), zodat het refertejaar 
loopt van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013. Het SV-loon over 2012 vormt dus de grondslag voor de 
berekening van je uitkering. 

Deze grondslag is  gebruikt om je (ongemaximeerde) dagloon vast te stellen. Het SV-loon is niet 
gelijk aan het jaarinkomen dat op de jaaropgave over 2012 is opgenomen. Niet alle elementen tellen 
mee als SV-loon. In je brief staat nog een uitgebreide toelichting welke salaris-componenten zijn 
meegenomen bij de vaststelling van dit dagloon. Het dagloon voor de BWWW-uitkering is vervolgens 
berekend door je SV-loon door 261 (gemiddeld aantal werkbare dagen per jaar) te delen.  

Waar bestaat de bovenwettelijke uitkering uit? 
De bovenwettelijke ontslaguitkering kent een aanvullend deel (AVU) en een aansluitend deel (ASU).  

Aanvullende Uitkering (AVU)  bovenop de WW 
De AVU duurt net zo lang als de WW, met dien verstande dat de AVU stopt op 1e van de maand 
volgend op de maand dat je 65 wordt. Hoe lang de WW duurt, is afhankelijk van je arbeidsverleden  
maar ook van het moment dat je in de WW terecht komt.  Dit in verband met het verlagen van de 
uitkeringsduur van de WW door de overheid.  

Op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/hoe-lang-heb-ik-
recht-op-een-ww-uitkering kun je uitrekenen hoe lang de WW uitkering duurt.   



Het 1e jaar is het uitkeringspercentage van de AVU 80%, vervolgens een half jaar 75% en voor de 
resterende uitkeringsduur 70% van het (ongemaximeerde) en bevroren dagloon zoals vermeld in je 
persoonlijke brief. Dit dagloon voor de BWWW wordt niet meer geïndexeerd en blijft dus steeds 
gelijk.

De WW-uitkering bedraagt de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het gemaximeerde 
dagloon. Het maximumdagloon voor de WW is per 1 januari 2018 vastgesteld op € 209,26 per dag, 
€ 4.551,40  per maand (21,75 x max. dagloon) en € 54.616,86 op jaarbasis (261 x max. dagloon). Het 
dagloon van de WW wordt telkens in januari en in juli van enig jaar geïndexeerd. De Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaalt welk percentage dat is.  

Je hebt gedurende de periode van de WW recht op een AVU mits de BWWW-uitkering hoger is dan 
de WW. 

Aansluitende Uitkering (ASU)  na afloop van de WW
Naast de AVU kan er ook nog recht bestaan op de ASU. Deze aansluitende uitkering ontstaat dus pas 
na afloop van de WW (en eventuele AVU) en bedraagt altijd 70% van het ongemaximeerde dagloon 
(SV-loon dat in je persoonlijke brief vermeld staat).  

De ingangsdatum van de ASU schuift op en is afhankelijk van de ontslagdatum en van de duur van de 
WW. Ook deze uitkering stopt op 1e van de maand volgend op de maand dat je 65 wordt. De ASU 
bedraagt altijd 70 % , het (ongemaximeerde) en bevroren dagloon, zoals vermeld in je persoonlijke 
brief.  

Het recht op ASU bestaat, na afloop van de WW (en AVU), alleen als je aan “verhoogde” 
voorwaarden voldoet. Allereerst bestaat volgens de bovenwettelijke regeling (artikel 8) uitsluitend 
recht op deze verlenging in twee gevallen: 

1. In het kader van een reorganisatie, waarbij het niet mogelijk is gebleken een werknemer 
te herplaatsen in een andere functie of wegens verplaatsing van de dienst of het 
dienstvak of onderdeel daarvan, waarin de werknemer werkzaam was; 

2. wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid voor je functie (disfunctioneren), anders dan 
op grond van ziekte of gebreken. 

Daarnaast zijn er nog specifieke bijzondere andere situaties wanneer je recht hebt op een 
aansluitende uitkering. 

Voor het vaststellen van de uitkeringsduur van de ASU die in je brief vermeld staat heeft de 
werkgever een berekening gemaakt van de uitkeringsduur op basis van leeftijd en diensttijd 
(begrensd op 65 jaar) waar vervolgens de duur van de WW zoals die gold op 1 januari 2005 vanaf is 
getrokken. In je brief staat een uitgebreide toelichting opgenomen met rekenvoorbeelden. Die 
berekening vormt de uitkeringsduur van de ASU zoals vermeld in je brief. 

The Making of You intensief:  
The Making of You intensief start als bij de OR een initiële adviesaanvraag wordt ingediend en 
medewerkers schriftelijk worden geïnformeerd over het feit dat veranderingen personele 
consequenties zullen hebben. Als blijkt dat gedurende The Making of You intensief boventalligheid 
zichzelf heeft opgelost en/of minder groot blijkt dan verwacht, dan wordt The Making of You 
intensief stopgezet. Als de boventalligheid zich niet heeft opgelost voor jou dan loopt The Making of 
You intensief door tot je ontslagdatum. 

Loonsuppletieregeling: 
Als je een baan vindt die minder betaalt dan het dagloon van BWWW, dan kun je een aanvulling op 
dit salaris krijgen tot 100% van je bovenwettelijk dagloon. Dit wordt de  loonsuppletie genoemd.  

Je kunt al aanspraak maken op deze loonsuppletie als je een lager betaalde baan aanvaardt tijdens 
The Making of You Intensief periode (dus als er nog geen sprake is van WW). Vanaf het moment van  



ontslag krijg je dan deze aanvulling. Deze aanvulling kun je maximaal krijgen voor de duur van de 
bovenwettelijke uitkering (ASU) zoals vermeld in je persoonlijke brief. 

Wat gebeurt er als je deze baan met loonsuppletie weer verliest? 
Wanneer je die baan verliest, stopt de loonsuppletie. Je krijgt dan weer recht op je BWWW-uitkering 
zolang de duur van de oorspronkelijke aanspraak daarop nog niet is verstreken. Je rechten op 
BWWW  lopen dus door. Er is geen opschorting, maar het vervalt ook niet. Mocht je dus naderhand 
alsnog in de WW terecht komen dan heb je gedurende de WW nog steeds recht op de AVU en 
daarna op de resterende duur van de ASU genoemd in je brief (tot uiterlijk de 1e van de maand 
volgend op de maand dat waarin 65 wordt.  

Wat gebeurt er met de bovenwettelijke WW als je gedeeltelijk gaat werken? 
De BWWW-uitkering is gebaseerd op het aantal uren dat je voor ontslag werkte. Omdat de BWWW 
is “bevroren” geldt hier dus het aantal uren dat je op 31 december 2012 werkte. Werkte je toen voor 
36 uur, dan is de BWWW-uitkering ook voor 36 uur. Vind je dan een baan voor bijvoorbeeld 20 uur, 
dan loopt de BWWW-uitkering door voor 16 uur. Je ontvangt dan een salaris voor 20 uur en een 
BWWW-uitkering (en eventueel een wettelijke WW) voor 16 uur. Ook voor deze 20 uren kun je 
aanspraak maken op loonsuppletie gedurende de duur van de BWWW-uitkering (ASU) als je minder 
verdient dan je bovenwettelijk dagloon.  

Kan je tijdens de The Making of You Intensief gewoon een baan accepteren, vast of tijdelijk? 
Je hoeft niet eerst een WW uitkering aan te vragen om aanspraak te kunnen maken op BWWW als je 
tijdens de The Making of You Intensief periode al een andere baan vindt. Je kunt altijd terugvallen 
op jouw recht op BWWW zolang de duur daarvan nog niet verstreken is: dit wordt de zogenaamde 
garantieregeling genoemd. Mocht je dus naderhand alsnog in de WW terecht komen dan heb je 
gedurende de WW nog steeds recht op de AVU en daarna op de ASU voor de duur genoemd in je 
brief. De periode dat je eventuele loonsuppletie geniet voordat je werkloos wordt, wordt in 
mindering gebracht op de totale duur van de ASU. 

Wanneer heb je geen recht op BWWW? 
De BWWW-regeling niet van toepassing indien er een verbetertraject met je is afgesproken en jouw 
functioneren is niet of onvoldoende verbeterd aan het einde van het verbetertraject, omdat jij je 
volgens APG hier aantoonbaar verwijtbaar niet of onvoldoende voor hebt ingespannen. Tegen dit 
besluit kun je binnen 7 dagen na ontvangst van het besluit van de leidinggevende schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar aantekenenn conform de bezwarenprocedure. 

Hoe vraag je de bovenwettelijke ontslaguitkering aan?
Zowel de aanvullende uitkering (AVU) als de aansluitende uitkering (ASU) vraag je aan bij APG. Op 
www.mijnBWW.nl lees je hoe dat gaat. Er staan op deze site zeer uitgebreide Q&A lijsten 
opgenomen die je de weg wijzen. 

Rechten en plichten 
Voor het behouden van de BWWW-uitkering van APG gelden ook rechten en plichten.  
Op de site www.mijnBWW.nl vindt je een  zeer uitgebreide toelichting van deze rechten en plichten 
onder: https://www.mijnbww.nl/Content/pdf/Rechten%20en%20Plichten.pdf
Thema’s die hier aan de orde komen zijn o.a. de sollicitatie-activiteiten die van je verwacht worden, 
een uitleg wat passend werk is, wat te doen als je een baan hebt gevonden of een eigen bedrijf wilt 
starten ,een studie wilt volgen, mantelzorg, ziekte en herstel, vakantie en bezwaar en beroep. 

Voorbeelden 
Achter in dit document  zijn een aantal fictieve voorbeelden inzake de duur van de WW, AVU, ASU, 
loonsuppletie en de garantieregeling uitgewerkt. 



Nog vragen? 
Als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze informatiebrief kun je contact opnemen met het 

secretariaat van De Unie APG. Vervolgens wordt dan in overleg met jou bepaald wie je het beste kan 

helpen. Neem contact op via CM-Unie. 



VOORBEELDEN 

LET OP BIJ ALLE VOORBEELDEN: 

• De verhoudingen tussen de kolomhoogtes zijn ingeschat en fictief. Er is in de afzonderlijke 
kolommen geen rekening gehouden met het wijzigen van uitkeringspercentages 
gedurende de tijdvakken. 

Voorbeeld 1. Van werk naar WW en geen werk meer. 

• Medewerker leeftijd 50 per 01-04-2019 

• 30 dienstjaren 

• 10 jaren ASU 

• 2 jaren WW 
Verplicht vertrek na boventalligheid van werk naar WW per 01-04-2019 en vindt geen werk meer. 



Voorbeeld 2. Van werk naar werk met hoger loon (garantieregeling) tijdens de Making of You 
Intensief en werkloos na 2 jaren. 

• Medewerker leeftijd 55 per 01-04-2019 

• 30 dienstjaren 

• 10 jaren ASU 

• 2 jaren WW 

Vrijwillig vertrek van werk naar werk per 01-04-2019 en wordt na 2 jaren weer werkloos. 



Voorbeeld 3. Van werk naar werk met lager loon (loonsuppletieregeling) tijdens de Making of You 

Intensief. 

• Medewerker leeftijd 50 per 01-04-2019 

• 30 dienstjaren 

• 10 jaren ASU 

• 2 jaren WW 

Vrijwillig vertrek van werk naar werk per 01-04-2019 en wordt niet meer werkloos 



Voorbeeld 4. Van werk naar werk met lager loon (loonsuppletie) tijdens de Making of You 
Intensief, daarna werkloos en vervolgens weer werk tegen een lager loon. 

• Medewerker leeftijd 50 per 01-04-2019 

• 30 dienstjaren  

• 10 jaren ASU 

• 2 jaren WW 

Vrijwillig vertrek naar andere baan met lager salaris per 01-04-2019 en wordt na 2,5 jaren per 01-10-
2021 werkloos voor 2 jaren en vindt per 01-10-2023 vervolgens weer werk met lager salaris. 


