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Hoe lang heb ik recht op een WW uitkering?
Als u het nieuws volgt, heeft u vast al gehoord dat er veel gesproken wordt over de duur van de
WW-uitkering. Maar je hebt plannen en je hebt wetgeving. Dus hoe zit het nu?
Werkloos worden in 2018
Volgens de wet zit het nu zo: afhankelijk van hoe lang je gewerkt hebt, heb je recht op een uitkering die
minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden duurt. Vanaf 1 januari 2016 wordt de duur van de WW
afgebouwd van 38 naar 24 maanden. Dit is een bezuinigingsmaatregel. Hoe gaat dat in zijn werk?
Basisuitkering en verlengde uitkering
Er zijn 2 soorten uitkeringen: de basisuitkering en de verlengde uitkering. De basisuitkering van 3
maanden krijgt u als u voor het moment van werkloosheid in 26 van de 36 weken gewerkt heeft. De
verlengde uitkering krijgt u als u in de 5 jaar voor het moment van werkloos worden ten minste 4 jaar heeft
gewerkt.
Voor elk jaar tot maximaal 10 jaar dat u gewerkt heeft, krijgt u 1 maand WW. Dus heeft u 7 jaar gewerkt,
dan krijgt u 7 maanden WW. Als u meer dan 10 jaar gewerkt heeft, dan krijgt u voor ieder jaar dat u
gewerkt heeft vóór 2016 één maand WW. Voor elk jaar ná 2016 krijgt u een halve maand WW tot een
totaal van maximaal 24 maanden.
Buitenwettelijke regeling
Organisaties van werknemers en werkgevers waren het niet eens met de verkorting van de WW duur. Ze
hebben besloten om de maximale termijn voor een WW-uitkering weer terug te brengen naar 38
maanden. De wettelijke afbouw komt dus niet te vervallen, maar gaat gecompenseerd worden.
Er is daarvoor een speciale stichting opgericht, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (stichting
PAWW), die de aanvulling op de WW gaat betalen. Dit betekent dat u toch weer voor 38 maanden een
WW krijgt. Deels betaald door het UWV. Deels door de stichting.
Dit geldt overigens alleen als uw werkgever valt onder een CAO en deze CAO is aangemeld bij de
stichting PAWW.
De regeling is van start gegaan per 1 maart 2018. U kunt eenvoudig zien of uw werkgever aangesloten is
bij de stichting door op uw salarisstrook te kijken. Als daar een inhouding op staat die heet: ‘Premie
reparatie WW” of iets soortgelijks, dan weet u dat uw werkgever bij de stichting is aangesloten. Je komt
ook voor een aanvulling van deze stichting in aanmerking als je loongerelateerde WGA (Werkhervatting
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) uitkering stopt.
Wilt u alleen weten hoe lang uw WW uitkering gaat duren? Het UWV heeft op haar site de manier van
berekenen uitgebreid beschreven. Daar staan ook een aantal rekenvoorbeelden.
Ik begrijp dat het wat ingewikkeld is. Wilt u hierover graag een keer sparren met mij of een van mijn
collega’s, maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek. U bent van harte welkom.
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