
Werktijdverkorting (en hoe je het regelt) 
Verwacht je een terugval in werk vanwege het coronavirus, bijvoorbeeld omdat projecten worden 

afgeblazen? Dan heb je misschien recht op een tijdelijke WW-uitkering voor je personeel.  

Door tijdelijk minder loon te betalen, beperk je de financiële schade en je werknemers krijgen door 

de aanvulling van de WW-uitkering toch hun loon volledig doorbetaald. 

 

Werktijdverkorting aanvragen, hoe? 

Als je bedrijf getroffen wordt door het en je minder werk hebt voor je personeel, kunnen de 

betreffende werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. 

Hiervoor vraag je bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning 

voor werktijdverkorting aan. Daarvoor moet je wel aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1. Je bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale  

ondernemersrisico valt. De uitbraak van het Corona virus is zo’n bijzondere situatie; 

2. Je verwacht door deze omstandigheden voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 

weken minstens 20 procent minder omzet in vergelijking met overeenkomstige perioden in 

voorgaande jaren. De bedrijvigheid dient dus in beginsel binnen 24 weken weer hersteld te 

zijn. Als de verminderde bedrijvigheid structureel is, wordt geen vergunning afgegeven. In dat 

geval ligt beëindiging van de arbeidsovereenkomst meer in de rede, en kan de werknemer zich 

beter richten op het vinden van ander werk; 

3. Het aantal personeelsleden moet afgestemd zijn op de behoefte die je bedrijf redelijkerwijs 

had kunnen verwachten; 

4. Bij de beoordeling van de vraag of de verminderde omzet als abnormaal kan worden 

aangemerkt, wordt niet alleen gelet op de bedrijvigheid in de functies of bedrijfsonderdelen 

waarop het verzoek betrekking heeft, maar op het bedrijf als geheel (dus ook bijvoorbeeld 

“zusterbedrijven”); 

5. Er mag geen mogelijkheid bestaan de betrokken werknemers elders te plaatsen. De werkgever 

moet gezocht hebben naar alternatieven, bijvoorbeeld in een andere vestiging van het bedrijf 

of een onderdeel van een concern. 

 

Let op 

▪ De werkgever moet de gevolgen van de verminderde bedrijvigheid in redelijke mate eerst voor 

eigen rekening nemen. Daarom geldt er een wachttermijn van twee kalenderweken na de 

aanvraag. Als na afloop van die termijn blijkt dat er geen sprake meer is van een vermindering 

van werkzaamheden wordt geen ontheffing verleend. Wanneer de vermindering nog steeds 

voortduurt, wordt de ontheffing met terugwerkende kracht verleend. Als overigens bij de 

aanvraag meteen al duidelijk is dat de werkvermindering langer dan twee weken zal gaan duren, 

kan de ontheffing direct worden verleend; 

▪ Een vergunning geldt vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend. WW met terugwerkende 

kracht is niet mogelijk; 

▪ De vergunning is 6 weken geldig, daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De 

werktijdverkorting heeft een maximum van 24 weken. De vergunning kan dus drie keer verlengd 

worden. 

 

https://www.osb.nl/kennisbank/artikel/2020/03/11/De-tien-regels-voor-werktijdverkorting-en-hoe-je-het-regelt
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/ontslaan/ontslagrecht/1133-wanneer-mag-je-loon-inhouden-uitstellen-of-verlagen.html


Voor welke medewerkers 

1. Je kunt alleen werktijdverkorting aanvragen voor medewerkers die een arbeidsovereenkomst bij 

jou hebben. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kun je geen 

werktijdverkorting aanvragen; 

2. De medewerker moet minimaal 5 arbeidsuren of, als de arbeidsovereenkomst minder dan 10 uur 

per week bedraagt, de helft van het aantal arbeidsuren per kalenderweek minder kunnen 

werken; 

3. De medewerker heeft in de voorgaande 36 weken minstens 26 weken gewerkt. Was er in die 

periode sprake van ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof of onbetaald verlof? Of werkte de 

medewerker als zelfstandige? Dan kijkt het UWV verder terug dan de laatste 36 weken. Ze kiezen 

dan een periode waarin de medewerker wel minstens 26 weken werkte; 

4. Voor zieke werknemers die al ziek waren voordat de vergunningsperiode inging, kun je geen 

tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Wordt de werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? 

Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door; 

 

Wat is het gevolg voor jou als werkgever? 

Je betaalt het volledige loon gewoon door aan je werknemers, het UWV keert de tijdelijke WW-

uitkering aan jou uit. Je hebt dus tijdelijk minder loonkosten. 

 

Wat zijn de gevolgen voor je personeel? 

Financieel merken je werknemers er niets van, je betaalt het loon gewoon door. Wel zijn je 

medewerkers plotseling uitkeringsgerechtigd en vallen ze onder de regels van het UWV. 

Dat houdt in dat de medewerkers met een tijdelijke WW-uitkering – net als mensen met een 

reguliere WW-uitkering – in deze periode alle belangrijke wijzigingen in hun situatie moeten 

doorgeven aan het UWV. Denk hierbij aan ziekte, vakantie of andere inkomsten 

 

Hoe vraag je het aan? 

Stap 1: Vraag een vergunning voor werktijdverkorting aan 

Dat kan alleen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Gebruik hiervoor dit 

formulier. Je moet ook een bijlage bijvoegen met medewerkers die korter gaan werken, met hun 

oorspronkelijke uren en het aantal dat ze minder gewerkt hebben. 

 

Stap 2: Meld direct de ontvangst van de vergunning bij het UWV 

Doe dat met dit formulier. Verstuur het formulier uiterlijk op de tweede dag van de 

werktijdverkorting naar het adres in de rechterhoek van het formulier. Ontvang je de vergunning pas 

later? Stuur de melding dan uiterlijk op de tweede dag nadat je de vergunning hebt ontvangen. Een 

verlenging van de vergunning hoeft je niet te melden aan het UWV. 

 

Stap 3: Vraag de WW aan na afloop van de vergunning 

Voor elke medewerker waar je WW voor aanvraagt, moet je een apart formulier invullen. Hierop 

geef je aan hoeveel uren de medewerker tijdens de werktijdverkorting heeft gewerkt. Ook de 

medewerker moet een deel invullen: of hij tijdens de werktijdverkorting ook nog ergens anders 

gewerkt heeft en dat hij het UWV toestemming geeft de uitkering aan jou te betalen. Voeg een kopie 

https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/ziekteverzuim
https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/orienteren/personeelskosten/144-dit-zijn-de-kosten-van-personeel.html
https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=28139&mNch=rxj2uwc36o
https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=28139&mNch=rxj2uwc36o
https://www.osb.nl/l/library/download/urn:uuid:4c56a5f2-eb65-4699-a22d-6fb1419d472c/personeel+dat+korter+gaat+werken+%28ministerie+scw%29.docx?format=save_to_disk&ext=.docx
https://www.osb.nl/l/library/download/urn:uuid:1aa13ef9-70d7-426b-9114-c26ae194aa44/melding+werktijdverkorting+%28uwv%29.doc?format=save_to_disk&ext=.doc
https://www.osb.nl/l/library/download/urn:uuid:53cda4a1-36fe-45c9-ae6f-89d4e997c876/aanvraag-ww-uitkering-bij-werktijdverkorting+%28uwv%29.doc?format=save_to_disk&ext=.doc


bij van de vergunning voor werktijdverkorting voor deze periode. Eén kopie van de vergunning is 

voldoende voor de hele set aanvragen. Stuur de set binnen een week na afloop van de periode van 

de betreffende vergunning naar het adres in de rechterhoek van het formulier. 

 

Bronnen: 

Aanvragen werktijdverkorting en WW-uitkering personeel (Rijksoverheid) 

Aanvragen WW-uitkering bij werktijdverkorting (UWV) 

Vraag en antwoord: Aanvragen werktijdverkorting en WW-uitkering personeel (Rijksoverheid) 

Ik word werkeloos. Kan ik een WW-uitkering krijgen (UWV) 

Veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers (Rijksoverheid)  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-bij-werktijdverkorting.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel
https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/kan-ik-een-ww-uitkering-krijgen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers


Voorwaarden voor werktijdverkorting 

Aan het verkrijgen van een vergunning voor werktijdverkorting (formeel is het een ontheffing van het 
verbod om de werktijd te verkorten) is een aantal voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn 
vastgelegd in beleidsregels, uitgevaardigd door de minister van SZW. Dit zijn de Beleidsregels 
Ontheffing verbod van werktijdverkorting 2004. 

Abnormaal verminderde bedrijvigheid 

Er moet sprake zijn van een abnormaal verminderde bedrijvigheid. De bedrijvigheid moet gedurende 
ten minste twee en maximaal 24 weken twintig procent lager zijn in vergelijking met 
overeenkomstige perioden in voorgaande jaren. Bij de beoordeling van de vraag of de verminderde 
bedrijvigheid als abnormaal kan worden aangemerkt, wordt niet alleen gelet op de bedrijvigheid in 
de functies of bedrijfsonderdelen waarop het verzoek betrekking heeft, maar op het bedrijf als 
geheel. 

Oorzaken mogen geen normaal bedrijfsrisico zijn 

De oorzaken van de verminderde bedrijvigheid mogen niet behoren tot het normale bedrijfsrisico. 
Wat onder het normale bedrijfsrisico moet worden verstaan, is niet zo maar te zeggen. Voorbeelden 
van omstandigheden die tot het normale bedrijfsrisico worden gerekend, zijn: 

• seizoensinvloeden; 
• stakingen; 
• nalatigheid van een leverancier; 
• ziekte van de werkgever; 
• het bewust aanvaarden van een niet onaanzienlijk risico van verminderde bedrijvigheid en 

wijzigingen in het verkoopbeleid. 

Doet één van deze omstandigheden zich voor, dan zal geen vergunning worden verleend. 

Let op 
Ook conjunctuurschommelingen worden tot het normale bedrijfsrisico gerekend. 

Oorzaken abnormaal verminderde bedrijvigheid 

Oorzaken van abnormaal verminderde bedrijvigheid die in het verleden wel tot werktijdverkorting 
aanleiding hebben gegeven, zijn: 

• brand, blikseminslag, e.d.; 
• een (dreigende) oorlog waardoor de bedrijvigheid in de branche ineens inzakt, zoals de 

oorlog in Irak in 2003; 
• natuurrampen, zoals de extreme wateroverlast in september 1998 in Zuid-Holland, Zeeland 

en Noord-Brabant, veroorzaakt door extreem hevige regenval; 
• de uitbraak van veeziekten, zoals varkenspest, MKZ, BSE en vogelpest en de effecten van 

daarbij getroffen overheidsmaatregelen; 
• de aanslagen op 11 september 2001 in de VS (gevolgen voor met name 

luchtvaartmaatschappijen); 
• de uitbraak van een besmettelijke ziekte, zoals SARS (gevolgen voor met name touroperators 

en luchtvaartmaatschappijen); 
• de vuurwerkramp in Enschede in 2000; 
• de economische crisis ingetreden najaar 2008. 

De vermindering van de bedrijvigheid moet van tijdelijke aard zijn. De werktijdverkorting is bedoeld 
als overbruggingsperiode. De bedrijvigheid dient in beginsel binnen 24 weken weer hersteld te zijn. 



Als de verminderde bedrijvigheid structureel is, wordt geen vergunning afgegeven. In dat geval ligt 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst meer in de rede, en kan de werknemer zich beter richten 
op het vinden van ander werk. 

Direct verband 

Er moet een directe relatie bestaan tussen de buitengewone omstandigheid en de 
werkvermindering. Als een bepaalde omstandigheid pas op langere termijn tot werkvermindering 
leidt en/of slechts indirect gevolgen heeft, dan wordt geen ontheffing verleend. Hierin komt tot 
uitdrukking dat het een calamiteitenregeling betreft, waarbij snel moet worden ingegrepen. 

Gevolgen zijn gedeeltelijk voor rekening van de werkgever 

De werkgever moet de gevolgen van de verminderde bedrijvigheid in redelijke mate eerst voor eigen 
rekening nemen. Daarom geldt er een wachttermijn van twee kalenderweken na de aanvraag. Als na 
afloop van die termijn blijkt dat er geen sprake meer is van een vermindering van werkzaamheden 
wordt geen ontheffing verleend. Wanneer de vermindering nog steeds voortduurt, wordt de 
ontheffing met terugwerkende kracht verleend. Als overigens bij de aanvraag meteen al duidelijk is 
dat de werkvermindering langer dan twee weken zal gaan duren, kan de ontheffing direct worden 
verleend. 

Let op 
Een ontheffing wordt niet eerder verleend dan per datum ontvangst aanvraag. Er is geen 
terugwerkende kracht mogelijk. 

Aanpassing van het personeelsbestand 

De werkgever moet zo veel mogelijk het personeelsbestand hebben aangepast. Dit houdt in dat het 
personeelsbestand moet zijn afgestemd op de voor het bedrijf redelijkerwijs te verwachten normale 
behoefte. Anders moet de werkgever andere maatregelen nemen, zoals het aanvragen van 
ontslagvergunningen. Dit laatste is het geval als het gaat om een structurele werkvermindering. 

Samenloop verzoek werktijdverkorting en ontslagaanvragen 

De werkgever moet een keuze maken welk instrument hij inzet, daarbij inschattende of het gaat om 
een tijdelijke of structurele werkvermindering. Als voor dezelfde werknemers zowel een verzoek om 
werktijdverkorting wordt ingediend bij het ministerie van SZW als ontslagaanvragen bij de 
Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van het UWV zal AJD de werkgever in overweging geven om 
de ontslagaanvragen in te trekken in het geval van een duidelijk niet-structurele situatie. Trekt de 
werkgever die niet in, dan ligt een weigering van de vergunningen voor de hand, tenzij het alsnog om 
structurele problemen gaat. Dit beleid is af te leiden uit de Beleidsregels Ontslagtaak UWV, die zijn te 
vinden op de site www.werk.nl. 

Werknemers kunnen niet elders worden geplaatst 

Er mag geen mogelijkheid bestaan de betrokken werknemers elders te plaatsen. De werkgever moet 
gezocht hebben naar alternatieven, bijvoorbeeld in een andere vestiging van het bedrijf of een 
onderdeel van een concern. 

 

 

http://www.werk.nl/

