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Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 

woensdag  18  maar t  2020  

 
Regeling werktijdverkorting wordt vervangen door  

tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 

 
In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft het 

kabinet in de afgelopen periode ingrijpende maatregelen 

moeten nemen. In een aantal sectoren zijn de bedrijven 

gesloten, waardoor niet meer gewerkt kan worden. Niet alleen 

in Nederland zelf, maar ook in het buitenland zijn maatregelen 

genomen die hun weerslag hebben op de bedrijvigheid en 

werkgelegenheid in Nederland. 

 

Vanwege de terugval in werk hebben veel werkgevers een 

aanvraag ingediend voor de regeling Werktijdverkorting (WTV). 

Bovendien hebben we de afgelopen dagen ondervonden dat de 

website van het ministerie van SZW, waar de aanvraag moest 

worden ingediend, overbelast of volledig onbereikbaar was. Nu 

blijkt dat het kabinet bezig was met het opstellen van een 

nieuwe maatregel; het de tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze nieuwe regeling 

maakt het mogelijk om meer werkgevers (en daarmee ook 

werknemers) financieel tegemoet te komen, zodat werkloosheid 

kan worden voorkomen.   

 

De regeling Werktijdverkorting is gestopt als maatregel 

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken 

geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling WTV. Deze 

regeling blijkt echter niet te zijn toegesneden op de ingrijpende 

gevolgen van het coronavirus. Het kabinet wil meer werkgevers 

financieel tegemoet komen en wil dit snél doen!  

 

Op 17 maart 2020 heeft de minister van SZW daarom besloten 

om de regeling WTV met onmiddellijke ingang in te trekken. 

Heeft u reeds een aanvraag WTV ingediend? Dan bent u 

daarover per e-mail reeds geïnformeerd door het ministerie 

SZW en is één van de volgende situaties van toepassing: 

1. U heeft een WTV-vergunning aangevraagd en 

gekregen: voor u geldt dat de vergunning volgens de 

oude regeling wordt afgehandeld. Verlenging van deze 

vergunning is echter niet meer mogelijk. U kunt een 

aanvraag indienen op basis van de nieuwe regeling. De 

nieuwe regeling zal inzicht geven in de handelwijze bij 

samenloop met de WTV. 

2. Uw aanvraag is in eerste instantie afgewezen: u kunt op 

basis van de nieuwe regeling opnieuw een aanvraag 

indienen. 

3. U heeft een aanvraag ingediend die nog niet is 

afgehandeld: uw aanvraag zal worden beschouwd als 

aanvraag op basis van de nieuwe regeling en ook 

volgens de nieuwe regeling worden berekend. 

 

Wat houdt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor 

Werkbehoud in?  

Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers die te 

maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor 

een periode van 3 maanden (met de mogelijkheid van verlenging 

van nog eens 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten 

krijgen van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het 

omzetverlies. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van 

vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract, 

voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. 

Werkgevers mogen in de aanvraagperiode geen ontslag op 

grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen.  
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Tijdens toepassing van de nieuwe regeling betalen werkgevers 

het loon aan de betrokken werknemers gewoon door. Anders 

dan bij de regeling WTV zal de tegemoetkoming op grond van 

de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van 

een voorschot worden uitgekeerd en niet ten laste komen van 

de 

WW-rechten van de werknemers. 

 

Deze nieuwe regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden 

en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. 

 

Wat kan het Eshuis Corona Crisis Team voor u betekenen? 

Uiteraard houden wij de ontwikkelingen van de nieuwe regeling 

nauwlettend voor u in de gaten. Heeft u vragen of kunnen wij u 

helpen bij de indiening van de aanvraag van de tijdelijke 

noodmaatregel? Stuurt u dan even een e-mail aan Mirjam 

Struijk, jurist arbeidsrecht, op m.struijk@eshuis.com. Ons team 

zal dan spoedig contact met u opnemen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ©2020, Eshuis Accountants en Adviseurs  

 

  Twentelaan 5  

  Postbus 206  

  7600 AE Almelo  

  088 - 500 95 00 

  E-mail: info@eshuis.com 

  Website: www.eshuis.com 
 


