
  

 

 

 

Procedure aanvragen Bovenwettelijke Uitkering 
 

De uitvoering van de Bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen (BW-uitkeringen) is uitbesteed aan Visma Idella. De 

uitvoering van de Wettelijke uitkeringen ligt bij het UWV.  

 

Procedure aanvragen BW-uitkering 

U kunt alleen een BW-uitkering aanvragen wanneer u ook een WW-uitkering aanvraagt. Uw WW-uitkering kunt u via 

het UWV aanvragen. Uw BW-uitkering kunt u aanvragen bij Visma Idella. U dient hiervoor een aanvraagformulier in te 

vullen en op te sturen aan Visma Idella.  

 

Het aanvraagformulier kunt u downloaden via de VSNU website, op werkdagen tussen 9:00 en 12:30 uur via 088 – 

230 2650, of schriftelijk aanvragen bij: 

 

Visma Idella Services Uitkeringsadministraties 
Antwoordnummer 46472 

1060 WD Amsterdam 
 

Voor het aanvragen van een BW-uitkering gelden dezelfde regels en termijnen als voor het aanvragen van een WW-

uitkering. U dient uw aanvraag voor een BW-uitkering binnen 7 dagen nadat u werkloos bent geworden in te dienen. 

 

Het eerste deel van het aanvraagformulier moet u zelf invullen en ondertekenen, het tweede deel moet door de (ex-

)werkgever ingevuld en ondertekend worden. Vervolgens moet u beide delen samen met de gevraagde bijlagen 

opsturen naar Visma Idella Services Uitkeringsadminstraties, Antwoordnummer 46472, 1060 WD Amsterdam. 

 

Maandelijkse opgave  

Als uw aanvraag voor een BW-uitkering is gehonoreerd dan ontvangt u maandelijks van Visma Idella 

inkomstenopgaven. U dient de inkomstenopgaven in te vullen en te retourneren aan Visma Idella. 

 

Voorwaarden 

Aan een BW-uitkering zijn voorwaarden verbonden. Welke voorwaarden en regels van toepassing zijn op deze 

uitkering, hangt af van de sector waarin u werkzaam was. Voor universiteiten geldt de Bovenwettelijke 

Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU). Deze regeling kunt u downloaden via de website van de 

VSNU. 

Informatie over de voorwaarden en regels die gelden voor het verkrijgen en behouden van een WW-uitkering staat op 

de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (www.szw.nl) en van het UWV (www.uwv.nl).  

 

 

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 
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