
OVEREENKOMST OVER WERKBEHOUD NOW 3 
 
 
 
Gegevens werkgever 
 
Naam: [vul hier de naam van de werkgever in] 
Adres: [vul hier het adres van de werkgever in] 
 
vertegenwoordigd door: [vul hier de naam van de vertegenwoordiger van de werkgever in] 
 
hierna te noemen; ‘werkgever’ 
 
 
Gegevens van de belanghebbende vertegenwoordiging van werknemers 
 
Naam: [vul hier de naam van de vakbond of personeelsvertegenwoordiging in] 
Adres: [vul hier het adres in] 
vertegenwoordigd door: [vul hier de naam van de vertegenwoordiger in] 
 
hierna te noemen ‘de vertegenwoordiging van werknemers’ 
 
Werkgever en vertegenwoordiging van werknemers worden hierna gezamenlijk ook genoemd: 
‘Partijen’. 
 
 
 
 
Partijen komen het volgende overeen: 
 
1. De werkgever zal tijdig een subsidieaanvraag doen op grond van de Tijdelijke noodmaatregel 

overbrugging voor behoud van werkgelegenheid), hierna te noemen:  ‘de NOW 3 subsidie’, als 
tegemoetkoming in de loonkosten om een periode van substantiële omzetdaling te overbruggen. 
 

2. De NOW 3 subsidie wordt aangevraagd voor de Kies een item. Dit betreft de loonsom over de 
maanden Kies een item. 

 
3. Als omzetperiode worden de maanden [hier de gekozen omzetperiode invullen] gehanteerd. 

 
4. De werkgever wil gebruik maken van de bijzondere regeling voor werkmaatschappijen, zoals 

bedoeld in artikel 6 van de NOW 3 regeling.  
 

5. De werkgever wenst voorafgaand aan de subsidieaanvraag met de vertegenwoordiging van 
werknemers afspraken te maken over werkbehoud bij werkgever, voor de periode waarover 
subsidie wordt aangevraagd.  

 
6. De werkgelegenheid bij de werkgever blijft, in de periode zoals genoemd in artikel 2, zoveel 

mogelijk behouden. 
 

7. De werkgever zal in de periode waarvoor NOW subsidie wordt aangevraagd – behoudens 
uitzonderlijke omstandigheden – geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen 
indienen bij het UWV voor haar werknemers. 

 
8. Indien de werkgever in voornoemde periode toch genoodzaakt is tot ontslag van werknemers op 

grond van bedrijfseconomische redenen dan zal werkgever hierover tijdig in overleg treden met de 
vertegenwoordiging van werknemers. 

 
9. De werkgever zal ook voldoen aan de andere voorwaarden van de NOW 3 regeling. 
 


