
 

Werktijdverkorting 

 

 

• Wat is het precies? 

Werktijdverkorting is een regeling voor werkgevers die door bijzondere omstandigheden – die 

buiten het normale ondernemersrisico vallen, zoals in dit geval het coronavirus – tijdelijk 

minder werk hebben; er zal dan voor een beperkte periode van overheidswege een WW-

uitkering verstrekt worden. 

 

• Wanneer kun je dit als bedrijf aanvragen? 

Als werkgever dien je te kunnen aantonen dat in een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 

weken door de bijzondere omstandigheden minstens 20% van de ter beschikking staande 

arbeidscapaciteit niet kan worden benut.  

Er wordt vanuit gegaan dat het voorgenomen besluit tot de aanvraag van werktijdverkorting 

adviesplichtig is op grond van artikel 25 lid 1 sub d van de Wet op de Ondernemingsraden 

(WOR), dus dat is bij bedrijven met een ondernemingsraad nog een extra aandachtspunt. 

 

• Hoe kom je hiervoor in aanmerking? 

Er moet online een vergunning voor werktijdverkorting aangevraagd worden bij het ministerie 

van SZW met het digitale aanvraagformulier via de volgende link: 

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfr=1

23 

 

Als de vergunning verleend wordt, dient de werkgever dat te melden bij het UWV door middels 

van het daarvoor bestemde formulier: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-

werktijdverkorting.aspx 

 

 

• Voor welke periode geldt het? 

De vergunning wordt verleend vanaf de datum waarop de aanvraag gedaan is en geldt dus 

niet voor de periode daaraan voorafgaand. De vergunning geldt maximaal 6 weken; als er dan 

nog geen c.q. niet voldoende verbetering is, dan kan een verlenging aangevraagd worden bij 

het ministerie van SZW via het formulier dat verstrekt wordt bij de vergunning. De totale 

periode is 24 weken. De verlenging dient aangevraagd worden voor het einde van de periode 

waarvoor de vergunning is verleend, dus uiterlijk voor het einde van die zes weken.   

 

• Wat betekent het voor werknemers? 

Werkgevers die recht hebben op de regeling kunnen werknemers minder uren laten werken. 

De overheid keert voor de niet-gewerkte uren WW uit aan de werkgever, die vervolgens diens 

werknemers kan doorbetalen. Het UWV voldoet, als aan alle vereisten voldaan is, de eerste 

twee maanden 75% en daarna 70% van het maximum-dagloon over de uren die de 
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werknemers tijdens de werktijdverkorting niet hebben gewerkt. De werknemers blijven in 

dienst, maar spreken in die periode hun WW-rechten aan. Die uren moeten de werknemers 

dus wel hebben opgebouwd. Werknemers die een tijdelijke WW-uitkering krijgen, moeten 

belangrijke wijzigingen in hun situatie - zoals ziekte, vakantie en andere inkomsten - altijd 

doorgeven aan het UWV. 

 

• Hoe zit het met 0-uren contracten, uitzendkrachten en zieke werknemers? 

Werktijdverkorting geldt voor werknemers waarvoor de werkgever een loondoorbetalingsplicht 

heeft. Voor uitzendkrachten of oproepkrachten met een nul-urencontract geldt dat niet. Daarbij 

dient wel goed gekeken te worden of er ook in de praktijk sprake is van een nul-uren contract, 

want als een werknemer feitelijk een vast patroon heeft in de gewerkte uren, dan bestaat er 

vaak al aanspraak op loon ook als er niet gewerkt wordt en kan er dus eveneens 

werktijdverkorting aangevraagd worden.  

Voor zieke werknemers kan geen WW, en dus ook geen werktijdverkorting, aangevraagd 

worden. Voor hen geldt de normale loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. 

 

• Loondoorbetalingsverplichting? 

Er lijkt vanuit gegaan te worden dat werkgevers verplicht zijn om het salaris door te betalen 

van werknemers tijdens de vergunningsperiode voor werktijdverkorting. In de meeste gevallen 

zal dat wellicht in de praktijk wel gebeuren (ook op grond van goed werkgeverschap), maar op 

basis van recent gewijzigde wetgeving is een werkgever dat niet verplicht, tenzij de werkgever 

daartoe gehouden is op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst of specifieke 

afspraken daarover in de arbeidsovereenkomst dat bij werktijdverkorting de WW-uitkering 

aangevuld dient te worden toe het oorspronkelijke loon. 

Dit volgt uit een ministeriële regeling (‘Regeling onwerkbaar weer’) die per 1 januari 2020 van 

kracht is geworden. Een werkgever zou het loon tijdens de vergunningsperiode stop kunnen 

zetten en dan vallen de desbetreffende werknemers in beginsel terug op de WW-uitkering 

voor het deel dat hun werktijd is verkort. Bij sommige werknemers, die bijvoorbeeld 

onvoldoende WW-rechten hebben opgebouwd of waarbij het loon boven het gemaximeerde 

dagloon uitkomt, kan dat er toe leiden dat de werknemers worden gekort op hun inkomen.  

Het is nog zeer de vraag hoe er van overheidswege met dit gat in de wetgeving omgegaan zal 

worden; vooralsnog lijkt het vooral een kwestie van niet teveel aandacht erop richten. Maar op 

15 maart jl. verscheen reeds het volgende artikel in het Financieel Dagblad: 

https://fd.nl/economie-politiek/1337653/loondoorbetaling-bij-werktijdverkorting-onzeker          

Het lijkt dan ook een kwestie van tijd voordat hier nadere actie op ondernomen gaat worden. 

 

• Zijn er nog andere mogelijkheden? 

Vanaf 16 maart zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Met de 

maatregelen kunnen mkb-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank, 

bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken. De 

overheid wil zo voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het 

coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel 

garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name 

banken) niet genoeg zekerheden kan bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan 

je op basis van je onderpand zou krijgen. Binnen de huidige regeling staat de overheid borg 

voor 50% van het geleende bedrag dat je bank leent, maar dat percentage wordt naar 75% 

verhoogd. Ook een aantal andere voorwaarden in de BMKB worden versoepeld.  

Daarnaast kunnen ondernemers  gebruikmaken van de mogelijkheden van bijzonder uitstel 

van betaling die de Belastingdienst nu biedt voor aanslagen inkomstenbelasting, 

https://fd.nl/economie-politiek/1337653/loondoorbetaling-bij-werktijdverkorting-onzeker


vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Lees hier hoe dat uitstel 

aangevraagd kan worden: 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-

gevolgen-coronavirus 

Mochten alle andere maatregelen op een gegeven moment niet meer voldoende zijn, dan kan 

het voor werkgevers nodig zijn om tot ontslag(en) over te gaan. Er kan dan een 

ontslagvergunning aangevraagd worden bij het UWV op basis van bedrijfseconomische 

omstandigheden. 

 

• En hoe zit het met zzp’ers? 

Als zzp’er kan geen gebruik gemaakt worden van de werktijdverkortingsregeling, want de 

regeling is alleen van toepassing voor medewerkers in loondienstverband. Wel kan dan bij de 

woongemeente een inkomensaanvulling of lening aangevraagd op grond van het Besluit 

bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar daar kan enige tijd overheen gaan. Hier staat 

meer informatie: https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/ 

Daarnaast kunnen zzp’ers tevens gebruikmaken van de mogelijkheden van bijzonder uitstel 

van betaling bij de Belastingdienst zoals hierboven genoemd.  
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