
Quality is personal

• Werkgevers kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de 
loonkosten aanvragen als er sprake is van een omzetverlies van 
tenminste 20% voor een periode van drie maanden. 

• De tegemoetkoming is ten hoogste 90% van de loonsom, gerela-
teerd aan het omzetverlies. Meer informatie over onder meer de 
hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten en concrete 
voorbeelden van de relatie tussen omzetdaling en de hoogte van 
de tegemoetkoming vindt u via deze link. Hierin staan ook de te 
verwachten vragen met antwoord opgenomen.

• De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werkne-
mers en werknemers met een flexibel contract (waaronder bijvoor-
beeld ook oproepcontracten) voor zover zij in dienst blijven ge-
durende de aanvraagperiode. 

• Het is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling dat 
werknemers stoppen met werken. Werknemers maken met de 
werkgever afspraken of de werknemer (thuis) werk verricht voor 
de werkgever.

• De periode van de regeling kan één keer met drie maanden worden 
verlengd (wellicht onder andere voorwaarden).

• Werkgevers mogen in deze periode geen ontslag op grond van 
bedrijfseconomische redenen aanvragen. 

• Werkgevers betalen het loon aan de betrokken werknemers volle-
dig door. Het UWV verstrekt aan de werkgever een voorschot van 
ten hoogste 80% van de verwachte tegemoetkoming. 

• De werknemer verbruikt geen WW-rechten als de werknemer 
onder de regeling komt te vallen.

• De regeling zal op korte termijn worden gepubliceerd en ziet op 
omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

• De aanvraag kan nu nog niet worden ingediend. Hier wordt aan 
gewerkt: indiening zal op korte termijn mogelijk zijn. 

• Een al ingediende aanvraag voor werktijdverkorting wordt behan-
deld als een aanvraag voor een tegemoetkoming in de loonkosten 
en zal ook volgens de nieuwe regeling worden berekend. Zodra 
de nieuwe regeling van start gaat, ontvangt de werkgever die al 
een aanvraag indiende bericht over de aan te leveren aanvullende 
gegevens. Een al verkregen vergunning voor werktijdverkorting 
wordt volgens de oude regeling afgehandeld. Verlenging van deze 
vergunning is echter niet meer mogelijk. U kunt dan een aanvraag 
indienen op basis van de nieuwe regeling. 

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte. Bij 
vragen kunt u contact opnemen met ons Team Arbeidsrecht.

Heeft u vragen?  
Wij adviseren u graag. 
Ons team arbeidsrecht bestaat uit:
Olga van Beijeren       
olga.vanbeijeren@legaltree.nl         
06-24351740           

Eunice Bruyninckx
eunice.bruyninckx@legaltree.nl
06-51220172

Marjolein Westerbeek
marjolein.westerbeek@legaltree.nl
06-18554472

Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
Het kabinet heeft op 17 maart 2020 de regeling Werktijdverkorting ingetrokken. In plaats daarvan komt de tijdelijke maatregel 
Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel is geldig van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 (met 
mogelijkheid van verlenging) en komt in het kort neer op het volgende.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
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