Gewerkt als
uitzendkracht in
de bouw, en dan?
⁄ Aanvulling op de WW- of ZW-uitkering
voor uitzendkrachten in de bouw

Kunt u een aanvulling krijgen op uw
WW- of ZW-uitkering?

Werk boven Inkomen
UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen

Heeft u als uitzendkracht in de bouw gewerkt en ontvangt u nu
een uitkering omdat u werkloos of ziek bent? Dan kan het zijn
dat u in aanmerking komt voor een aanvulling op uw WW- of
ZW-uitkering.

als de WW en de WAO. Maar koppelt dat altijd aan het onderzoeken

Kunt u een aanvulling krijgen?

van mogelijkheden om terug te keren op de arbeidsmarkt.

Heeft u als uitzendkracht in de bouw gewerkt, dan kunt u in aanmerking
komen voor een aanvulling. U moet dan wel voldoen aan de volgende
voorwaarden.

www.uwv.nl
www.cwinet.nl

• U bent nu werkloos en ontvangt een WW- of ZW-uitkering.
• Voordat u werkloos werd, ontving u loon op grond van één van de
volgende CAO’s:
• CAO voor het Bouwbedrijf;
• CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf in Nederland;
• CAO voor het Stukadoors-, Afbouw- en Terrazzo-/Vloerenbedrijf;
• CAO voor het Natuursteenbedrijf;
• CAO voor de Timmerfabrieken;
• CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven;
• CAO voor het Uitvoerend, Technisch en Administratief
(UTA) personeel in de bouwbedrijven.
Weet u niet onder welke CAO u valt? Informeer dan bij het uitzendbureau of
bij het bouwbedrijf waarvoor u heeft gewerkt.
Bent u ziek en heeft u een contract voor bepaalde tijd
bij een uitzendbureau?
Dan ontvangt u via het uitzendbureau een ZWuitkering tot uw contract voor bepaalde tijd is
afgelopen. Bent u nog ziek op het moment dat uw
contract afloopt, dan ontvangt u van UWV een ZWuitkering. Vanaf dat moment kunt u dan misschien
aanspraak maken op een aanvulling.

Hoeveel krijgt u en hoe lang?
Hoe lang kunt u een aanvulling op uw uitkering krijgen? En hoe hoog is die
aanvulling? Dat hangt af van de CAO waaronder u het laatst in de bouw heeft
gewerkt. Ook hangt het af van het soort WW-uitkering die u ontvangt: een
loongerelateerde uitkering of een kortdurende uitkering.
Heeft u een loongerelateerde uitkering?
Dan heeft u mogelijk recht op:
• 10/70-aanvulling op uw WW-uitkering tijdens de eerste 8 of 13 weken;
• 30/70-aanvulling op uw vakantie- of verlofwaarde tijdens de eerste 6
maanden;
• 30/70-aanvulling op het werknemersdeel en 100 procent van het
werkgeversdeel in de pensioenpremie tijdens de eerste 6 maanden;
• 100 procent van de invaliditeitspensioenpremie (dekking WAO-gat)
tijdens maximaal 12 maanden.
Heeft u een kortdurende uitkering?
Dan heeft u mogelijk recht op:
• 10/70-aanvulling op uw WW-uitkering tijdens de eerste 8 of 13 weken;
• 100 procent aanvulling op uw vakantie- of verlofwaarde;
• 100 procent van de pensioenpremie;
• 100 procent van de invaliditeitspensioenpremie (dekking WAO-gat).

Hoe vraagt u de aanvulling aan?
U kunt de aanvulling aanvragen zodra uw uitkering definitief is vastgesteld.
Dit is het geval als u van UWV een brief heeft gehad waarin de hoogte van
uw uitkering definitief is vermeld. Ontvangt u een voorschot op uw
uitkering, dan moet u wachten met het aanvragen van de aanvulling totdat
uw uitkering definitief is vastgesteld.
U kunt de aanvulling telefonisch of schriftelijk aanvragen. U ontvangt dan
meer informatie en het verzoek om enkele documenten op te sturen.
Zodra wij deze documenten hebben ontvangen, bekijken wij of u in
aanmerking komt voor een aanvulling. U ontvangt hierover vanzelf bericht
van UWV namens het aanvullingsfonds.

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.
UWV
Postbus 2416
1000 CK Amsterdam
tel. (020) 687 34 01
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