
 
 

 

1 / 1 

 

#1  DE NOW-REGELING ONDER DE LOEP 

 

VOORWAARDE: GEEN BEDRIJFSECONOMISCH ONTSLAG 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkbehoud (NOW) is op 1 april 2020 

gepubliceerd in de Staatscourant. Werkgevers kunnen subsidie krijgen als tegemoetkoming in de 

loonkosten als zij voldoen aan een aantal voorwaarden.  

 

Eén van de voorwaarden is dat werkgevers geen ontslagaanvraag mogen indienen bij het UWV op grond 

van bedrijfseconomische redenen (de a-grond). Dit verbod geldt van 18 maart 2020 tot het einde van de 

periode waarvoor subsidie wordt verleend.
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Het ontslagverbod geldt alleen voor opzeggingen op grond van bedrijfseconomische redenen. Ontslag 

om andere redenen, zoals disfunctioneren, blijft mogelijk. Ook proeftijd ontslag is nog toegestaan, 

evenals ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgevers zijn niet verplicht om tijdelijke contracten te 

verlengen. Let op: werkgevers hebben wel een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk 

gelijk te houden gedurende de periode van de loonsubsidie.  

 

Wat nu als een werkgever al ontslag op bedrijfseconomische gronden heeft aangevraagd?  

 Als de ontslagaanvraag is ingediend vóór 18 maart 2020 dan geldt het ontslagverbod niet; 

 Als de ontslagaanvraag is ingediend in de periode van 18 maart 2020 tot en met 1 april 2020, dan 

kan de werkgever de ontslagaanvraag uiterlijk 8 april 2020 intrekken; 

 Als de ontslagaanvraag is ingediend na 1 april 2020, dan kan de ontslagaanvraag binnen 5 

werkdagen na indiening van die ontslagaanvraag worden ingetrokken. 

 

De sanctie 

 

Dient een werkgever in strijd met het ontslagverbod toch een ontslagaanvraag in op grond van 

bedrijfseconomische redenen? Of heeft de werkgever een ontslagaanvraag die hij vanaf 18 maart 2020 

heeft ingediend, niet op tijd ingetrokken? Dan neemt het UWV de ontslagaanvraag wel gewoon in 

behandeling. De schending van het ontslagverbod heeft echter wel gevolgen voor de hoogte van de 

subsidie. Het loon van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd, wordt verhoogd met 50%. 

Vervolgens wordt het loon van die werknemer(s) + de verhoging van 50% in mindering gebracht op de 

totale loonsom. Dit ongeacht of de ontslagaanvraag wordt toegewezen of niet. De uiteindelijke hoogte 

van de subsidie is gebaseerd op de totale loonsom. Het indienen van een ontslagaanvraag leidt dus tot 

minder subsidie, terwijl de loonkosten voor de betreffende werknemer(s) nog wel doorlopen. 

 

VRAGEN? 

 

Neem gerust contact met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten op. Wij helpen u graag.  

013-4668888  

https://www.devoort.nl/specialisaties/secties/arbeidsrecht 
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  De regeling zelf bepaalt weliswaar dat dit verbod geldt na 18 maart, maar uit de toelichting en de 

begeleidende brief van minister Koolmees aan de Tweede kamer volgt dat het verbod vanaf 18 maart geldt. 
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