Aan welke regels
moet ik me houden?
⁄ Gevolgen voor uw WW-uitkering als u
zich niet aan de regels houdt

Welke regels gelden er?

Werk boven Inkomen
UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen
als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken
van mogelijkheden om terug te keren op de arbeidsmarkt.
www.uwv.nl
www.cwinet.nl

Heeft u recht op een WW-uitkering, dan moet u zich aan
bepaalde regels houden, zoals: solliciteren, beschikbaar zijn
voor werk en op tijd bij UWV melden dat u op vakantie gaat.
UWV verwacht dat u zich hieraan houdt. Als UWV vaststelt
dat u dat niet doet, heeft dat gevolgen voor uw uitkering.
Welke regels gelden voor u?
Waar moet u zich aan houden als u een WW-uitkering ontvangt? Dat zijn
aardig wat regels. Die zijn erop gericht om u zo snel mogelijk weer aan het
werk te helpen. Aan de andere kant willen wij zicht houden op wat u doet
om betaald werk te vinden. Daarom moet u uit uzelf of op ons verzoek alle
informatie verstrekken die van invloed kan zijn op de uitkering. Houdt u zich
niet aan de regels, dan leggen wij meestal een maatregel op. Vaak zult u dan
een korting krijgen op uw uitkering. Soms krijgt u een boete. De hoogte van
de boete hangt af van de ernst van de situatie.

Soms eerst een gesprek
Heeft UWV het vermoeden dat u zich niet aan de regels houdt, dan nodigen
wij u uit voor een gesprek. U kunt dan uitleggen hoe de situatie volgens u in
elkaar zit. Als wij uw kant van de zaak hebben gehoord, beoordeelt UWV of
u een maatregel of boete krijgt opgelegd.

Soms eerst een waarschuwing
In sommige gevallen geeft UWV een waarschuwing. Uw uitkering wordt
dan niet gekort. Een waarschuwing is echter niet vrijblijvend.
Als u opnieuw dezelfde overtreding begaat, wordt uw uitkering wel gekort.
U kunt bijvoorbeeld een waarschuwing krijgen als u het formulier te laat
heeft teruggestuurd dat u maandelijks (of elke vier weken) van ons ontvangt.

Soms een zwaardere maatregel
Als u dezelfde regel voor een tweede of derde keer overtreedt, zal UWV
meestal een zwaardere maatregel opleggen.

U bent het niet eens met UWV
Stel, UWV heeft uw uitkering gekort of u een boete gegeven en u bent het
daar niet mee eens. U vindt bijvoorbeeld dat u zich wel aan de regels heeft

gehouden. Of u heeft zich niet aan een regel gehouden omdat u vond dat u
daar een goede reden voor had. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen de
maatregel die UWV heeft opgelegd. Als blijkt dat u gelijk heeft, krijgt u
alsnog het bedrag uitbetaald waarmee uw uitkering was gekort. Of UWV
betaalt het bedrag van de boete terug. In de folder ‘Daar ben ik het niet mee
eens!’ vindt u meer informatie over het maken van bezwaar.
Overzicht van de regels waaraan u zich moet houden:
• Meld uiterlijk op de eerste werkdag na de dag waarop u werkloos geworden
bent bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) dat u werkloos bent.
• Dien uiterlijk een week nadat u werkloos bent geworden een aanvraag
voor een WW-uitkering in.
• Laat u registreren bij het CWI als werkzoekende uiterlijk op de eerste dag
na de dag waarop u werkloos geworden bent.
• Verleng op tijd uw inschrijving bij het CWI.
• Kom als UWV of het CWI u uitnodigt voor een gesprek.
• Zorg dat u zich bij elk gesprek kunt identificeren met een geldig paspoort of
legitimatiebewijs (geen rijbewijs).
• Stuur elk formulier van UWV binnen de gestelde termijn terug.
• Solliciteer minimaal één keer per week.
• Werk mee aan het volgen van een opleiding die uw kans op een baan
vergroot.
• Werk mee aan een onderzoek door een arts, een psycholoog of een
beroepskeuzeadviseur.
• Meld op tijd dat u op vakantie gaat.
• Meld het op tijd als u langer op vakantie blijft dan eerder gemeld.
• Accepteer passend werk.
• Als u een baan gevonden heeft, is het belangrijk dat u er alles aan doet om
die baan te behouden. In de folder ‘Straks ben ik mijn baan kwijt’ vindt
u meer informatie hierover.
• Maak gebruik van andere rechten, bijvoorbeeld een VUT-uitkering.
• Meld ziekte op de eerste ziektedag aan UWV.
• Geef wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw uitkering, binnen een
week door aan UWV. Bijvoorbeeld: u gaat verhuizen, uw gezinssamenstelling verandert, u vertrekt naar het buitenland voor langere tijd (geen
vakantie), u gaat meer of minder uren werken, u gaat vrijwilligerswerk
doen of uw inkomsten veranderen.
• Zorg dat u schriftelijke bewijsstukken van uw sollicitaties minimaal twee
jaar bewaart om ze aan UWV te kunnen laten zien. Ook als u weer aan het
werk gaat.

Meer informatie
Wilt u meer weten?
Bel dan met het kantoor van UWV waarmee u al contact heeft.
De telefoonnummers vindt u via www.uwv.nl of in de
correspondentie die u van ons ontvangt.
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