Federatie van organisaties op het gebied van
visverwerking en visgroothandel

Noodfonds vervangt werktijdverkorting
Het kabinet heeft een groot noodpakket aangekondigd om de economische gevolgen van
de corona-crisis te verzachten. Hierbij hoort een noodfonds waaruit werkgevers
compensatie kunnen krijgen voor loonkosten van werknemers. Daarmee vervalt de
werktijdverkorting.

Werktijdverkorting werd mogelijk gemaakt voor bedrijven die te lijden hadden onder de coronauitbraak. Deze regeling bleek echter volstrekt onhoudbaar door de hoeveelheid aanvragen die binnen
stroomden. Het alternatief voor deze regeling is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkbehoud (NOW). Deze regeling kan sneller worden toegekend en staat open voor meer bedrijven.
Bedrijven die al werktijdverkorting hadden gekregen, houden dit gewoon. Bedrijven die een aanvraag
hebben gedaan maar nog geen toekenning hebben gehad zullen over gaan naar het nieuwe systeem.
Werkgevers die minimaal 20% omzetverlies verwachten kunnen bij het UWV voor een periode van 3
maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming in de loonkosten
bedraagt maximaal 90% van de loonsom afhankelijk van 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. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden
verlengd. Voorwaarde is dat er geen ontslagen mogen vallen om bedrijfseconomische reden tijdens
de duur van de tijdelijke nootmaatregel overbrugging. De regeling geldt met terugwerkende kracht en
kan worden aangevraagd voor omzetdalingen vanaf 1 maart jl.
Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling
voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd. U
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Heeft u te kampen met omzetdaling als gevolg van andere omstandigheden dan de uitbraak van het
COVID-19-coronavirus, dan kunt u ook een aanvraag indienen voor de NOW.
Meer informatie over het pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie is beschikbaar op de
website van de Rijksoverheid. Vraag en antwoord over de NOW en de regeling werktijdverkorting kunt
u hier terugvinden.

18-03-2020

