
Instructie bezwaar en beroep juni 2020 

Afhandelen bezwaar overgang van ondernening 

Bij overgang van onderneming kunnen enkele situaties in het primaire proces al worden 

afgehandeld. Deze zaken zijn eerder uitgevallen. Mogelijk komen we ze echter ook in bezwaar 

tegen omdat er al een afwijzing was.  

Aanvraag voorganger 

In dit scenario vraagt de voorganger subsidie aan maar is voor de subsidieperiode, dus uiterlijk 29-

februari 2020 voor 100% overgenomen door de opvolger.  

De aanvrager moet in ieder geval werkgever zijn op moment 1 maart 2020. Anders is de aanvrager 

geen werkgever meer bij ingang regeling (6 april 2020) en moment aanvraag. Werkgever kan dan 

niet voldoen aan de voorwaarden subsdie (loonsom gelijk houden). De aanvraag van de 

voorganger moet worden afgewezen.  

In de situatie dat het personeel overgaat tijdens de subsidieperiode kan de 

vervreemder/rechtsvoorganger aanspraak maken op subsidie, voor zover deze op moment van de 

aanvraag en in de subsidieperiode (nog) werkgever is. De vervreemder wordt in deze situatie 

behandeld als de werkgever die is gestaakt tijdens de subsidieperiode. Bij de definitieve afrekening 

wordt bepaald op hoeveel subsidie uiteindelijk recht bestond. Dat zal niet veel zijn omdat de 

loonkosten over maart, april en mei waarschijnlijk veel lager zullen uitvallen dan over januari.  

Aanvraag opvolger, wel loon januari  

In de situatie dat de werkgever onder het huidige LH nummer wel al loon heeft, maar daarna een 

bedrijf overneemt, geldt dat de loonsom in januari niet representatief is. Het nieuwe personeel 

wordt niet meegenomen in het voorschotbedrag. De werkgever wordt in de voorschotfase niet 

tegemoetgekomen. Deze werkgever zal baat hebben bij de wijziging van artikel 7: 

Artikel 7 lid 7 

7.Indien de loonsom, bedoeld onder de constante E, hoger is dan driemaal de loonsom als bedoeld

onder de variabele B, bedoeld in het eerste lid, wordt de subsidie verhoogd met:

A x (E – B x 3) x 1,3 x 0,9

Hierbij staat:A en B voor de variabelen A en B, bedoeld in het eerste lid;

E voor de loonsom van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, met dien verstande dat:

a.het bepaalde onder het tweede lid, constante B, van overeenkomstige toepassing is, waarbij het

in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan € 9.538 per aangiftetijdvak

van een maand;

b.de gehanteerde aangiftetijdvakken het derde tot en met het vijfde aangiftetijdvak van het jaar

2020 zijn; enc.de maximale hoogte van constante E driemaal de loonsom over het derde

aangiftetijdvak van het jaar 2020 is

Deze wijziging houdt in dat de loonsom van maart t/m mei gehanteerd kan worden bij de 

subsidievaststelling als de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de 

loonsom van januari. Dat wil dus zeggen dat de werkgever in de voorschotfase niet meer krijgt, 

maar bij de vaststelling mogelijk wel.  

Aanvraag opvolger, geen loonsom in januari 2020/november 2019 

Hier gaat over bedrijven die recent zijn gestart met een overname/rechtsvormwijziging en een 

aanvraag NOW hebben gedaan. Voor de aangifte januari bestond de onderneming nog niet onder 

dit LH nummer. Voor dit LH nummer kan geen loonsom worden bepaald voor januari 2020 of 

november 2019.  
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De loonsom voor de voorganger kan wel worden bepaald. Als de voorganger voor 100% wordt 

overgenomen door de opvolger gaan we ervan uit dat het hetzelfde bedrijf is met alleen een 

andere rechtsvorm.  

Deze aanvragen worden uitbetaald met de loonsom van de voorganger keer het percentage 

omzetverlies. Als referentieperiode voor omzetdaling geldt 2019, dus de voorganger. In primair 

ging het hier om 195 gevallen die om deze reden zijn uitgevallen. Komen deze zaken in bezwaar 

voor dan kan bezwaar op deze manier worden afgehandeld.  

Deze zaken tot nader order via de dJKC voorleggen aan JKC.  

Omdat deze werkgever per definitie een loonsom heeft in maart die hoger is dan in januari, kan 

betoogd worden dat hier de wijziging van artikel 7 lid 7 in beeld komt. Uit de toelichting blijkt ook 

dat de minister een ander scenario voor ogen heeft, namelijk de groep die wel een loonsom heeft 

in januari. UWV heeft gekozen voor een beleid waar in de situatie dat er in wezen sprake is van 

een 1-op-1 voortzetting van de bedrijfsvoering, er toch een subsidie kan worden verleend. Dan 

wordt recht gedaan aan het doel van de regeling. Die ruimte heeft het ministerie ons gegeven, zo 

blijkt uit de brief van de minister aan de Kamer van 20 mei 2020. Dit is buitenwettelijk 

begunstigend beleid, waarbij van belang is dat het consistent wordt toegepast.   

Aanvraag opvolger, wel loon in januari maar geen omzetverlies 

De opvolger/verkrijger heeft door een overname meer omzet in 2020 (de meetperiode) maar in het 

referentiejaar juist minder. Hij komt minder snel in aanmerking voor subsidie. 

De oplossing die is getroffen is een aanpassing van art 6. van de Regeling: 

Artikel 6 Lid 3  

In afwijking van het tweede lid, is de referentie-omzet, bedoeld in het eerste lid, de omzet, die is 

gerealiseerd in de periode tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan 

de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met drie, gerekend vanaf de eerste 

volledige kalendermaand vanaf: 

a.de aanvang van de bedrijfsuitoefening, indien sprake is van een werkgever waarvan de

bedrijfsuitoefening na 1 januari 2019 is aangevangen; of

b.de overgang, indien de werkgever na 1 januari 2019 een economische eenheid heeft

overgenomen in de zin van artikel 7:662 van het Burgerlijk Wetboek.

Het derde lid, onderdeel b, wordt toegepast, indien de werkgever daarom verzoekt bij de aanvraag

tot vaststelling van de subsidie.

De nieuwe werkgever kan een percentage omzetverlies opgeven waarbij hij de periode vanaf start 

bedrijf afzet tegen de meetperiode. Als de werkgever uiterlijk 1 februari 2020 is gestart, is er nog 

een relevante referentieperiode. Uit de toelichting blijkt dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de 

wetgever is geweest om bij een overname op de eerste dag van de maand te rekenen met die 

kalendermaand.  

Dit biedt een oplossing voor werkgevers die onder de oude regel geen relevant omzetverlies 

hebben omdat ze ten opzichte van 2019 juist zijn uitgebreid. Deze werkgevers worden in bezwaar 

verder niet tegemoetgekomen.    

Aanvraag opvolger, geen loon in januari, overgang op 1 februari 

Een bijzondere categorie betreft de gevallen waarin er geen loon is in januari, maar de overgang 

plaatsvindt uiterlijk 1 februari 2020. In dat geval kan namelijk betoogd worden dat bij deze 

werkgever het gewijzigde art. 6 van toepassing is, waardoor de omzetdaling bepaald wordt door 

februari en maart met elkaar te vergelijken. Voor een eenduidige en eenvoudige uitvoering pleit 

echter om ook hier uit te gaan van de cijfers van de voorganger. Daarbij moet bedacht worden dat 

artikel 6 niet dwingend voorschrijft dat moet worden uitgegaan van een afwijkende 
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referentieperiode, alleen op verzoek werkgever. Voorkomen moet worden dat het een soort buffet 

wordt waarbij wij (of de werkgever) eruit pikken wat het beste uitkomt. Dus niet als het gaat om 

de loonsom uitgaan van de voorganger maar voor de omzetdaling kijken naar de huidige 

werkgever.  

Als alle gevallen waarin geen loonsom in januari tot nader order voorleggen aan JKC. 

Overige situaties waarbij de opvolger subsidie aanvraagt  

Splitsing  
In de situatie dat het personeel gedeeltelijk overkomt van een andere werkgever is er alleen 
aanleiding subsidie te verlenen aan de verkrijger/rechtsopvolger voor zover deze tijdens de 
subsidieperiode én de meetperiode (deels) werkgever is, maar in januari 2020 nog niet.  
Er kan dan alsnog subsidie worden verleend als sprake is van een splitsing, waarbij alle 
bedrijfsactiviteiten onder het oude LH nummer worden gestaakt en worden voortgezet door twee of 
meer rechtsopvolgers. De subsidie gaat dan naar de verkrijgers op basis van de loonsom van de 
vervreemder/rechtsvoorganger, en zal  naar rato tussen hen moeten worden verdeeld (dus in wezen 
een variant op scenario 2). Dit vergt echt maatwerk in bezwaar. Er is nog geen casus bekend waarin 
dit aan de orde komt.     
Deze zaken gaan altijd via de Kleine Commissie, dus voorleggen aan JKC.  

Geen bijzondere gevallen   
In ieder geval geen rekening houden met overgang van onderneming: 

 Voorganger blijft bestaan (heeft nog personeel)
 Opvolger is een bestaande werkgever
 Alleen overgang personeel naar andere rechtspersoon, onderneming blijft bestaan

Faillissement, doorstart  
Het beleid voor de 1-op-1 overname is niet van toepassing. Hierover moet nog beleid worden 
geformuleerd. Deze zaken afstemmen met JKC.  


