
 

 

BM Corona – Update 01-04-2020: 

 

1. NOW:  

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van 
Werkgelegenheid (NOW) werd begin deze week gepubliceerd. 

Het UWV opent het digitale loket vanaf 6 april 2020, maar houd u er rekening mee dat er de 
eerste dagen storingen kunnen zijn door het te verwachten grote aantal aanvragen. De 
maatregel werkt terug tot 1 maart 2020; een aanvraag kan ook later nog gedaan worden. 

Indien u een aanvraag NOW doet, krijgt u voorafgaand aan de uiteindelijke vaststelling van 
de subsidie een voorschot van 80% van dat bedrag uitgekeerd door het UWV. Op die manier 
kunt u zo snel mogelijk beschikken over het geld om loonkosten te voldoen. 

Wij kunnen u van dienst zijn bij het aanvragen van de NOW, of u voorzien van de benodigde 
informatie om een aanvraag te kunnen indienen. Wij vernemen dat graag van u. 

Hieronder vindt u een korte toelichting over de werking van de NOW. 

Hoe werkt de NOW? 

 Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén 
ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn 
werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. 

 De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies; 

 De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden; 

 De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020; 

 De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in 
omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de 
relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt: 

o Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de 
loonsom van een werkgever; 

o Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de 
loonsom van een werkgever; 

o Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van 
de loonsom van de werkgever. 

 Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 
80% van de verwachte tegemoetkoming. 

 



 

 Achteraf wordt vastgesteld hoeveel de werkelijke daling in de omzet is geweest. 

 Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats 
als er sprake is geweest van een daling van de loonsom. 

 Werkgevers betalen het loon aan betrokkenen werknemers 100% door als zij gebruik 
maken van de tegemoetkomingsregeling. 

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming voor u als werkgever. Om de 
hoogte van het omzetverlies te bepalen wordt de totale omzet uit 2019 gedeeld door vier, 
zodat er een gemiddelde omzet over een periode van drie maanden ontstaat. De omzet van 
die drie maanden wordt dan vergeleken met de omzet in maart, april en mei 2020. Voor 
bedrijven die de omzetdaling pas in latere maanden terugzien is het mogelijk om een latere 
periode aan te geven voor de omzetvergelijking. Als een bedrijf bestaat uit meerdere 
bedrijfsonderdelen die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele 
concern aangehouden, en dus niet de daling van één specifiek bedrijfsonderdeel. Het 
kabinet vindt dat een concern verantwoordelijk met medewerkers om moet gaan als er, 
gespreid over het hele concern, geen sprake is van forse omzetdaling 

De loonsom bestaat uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden 
afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij de loonsom van januari 2020. Het loon 
van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. 
Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee. 

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de 
loonsom van januari 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden maart 2020 tot en 
met mei 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager. 

De NOW is niet alleen van toepassing op de loonkosten voor werknemers met een vast 
dienstverband maar is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de 
werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een 
oproepcontract. Zo kunnen bedrijven deze periode overbruggen zonder personeel te hoeven 
laten gaan. 

U heeft naast het loon ook te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals 
bijvoorbeeld pensioenpremies (zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel), premies 
voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen 
van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening daarvan is 
niet mogelijk voor de NOW. Het UWV hanteert voor alle werkgevers een zelfde opslag van 
30% bovenop de loonsom. 

Voor meer informatie over de NOW verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-
onderwerp/financiele-regelingen/now 
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2. TOZO: 

Inmiddels is het ook mogelijk om een aanvraag te doen voor de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). 

Deze regeling staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP'ers, die in de knel 
komen door de coronacrisis. De aanvraag dient bij de gemeente van de woonplaats 
ingediend te worden. 

Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk: 

- Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. 
- Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd. 

 

3. TOGS: 

Verder is ook de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) 
opengesteld voor direct getroffen ondernemers. Zij kunnen, wanneer zij schade lijden door 
de coronacrisis, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 4000 euro. 
U komt in aanmerking als u voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van uw 
onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. 

Meer informatie over deze regelingen vindt u op onderstaande website: 

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#tegemoetkoming  

 

BM assisteert u uiteraard graag bij de aanvraag van bovengenoemde maatregelen en bij al 

uw overige vragen omtrent het coronavirus. Uw relatiebeheerder c.q. dagelijks 

aanspreekpunt fungeert uiteraard ook hier als uw gesprekspartner. U kunt onze 

medewerkers bereiken via 045-4053636 of via e-mail. Een lijst met de meest actuele e-

mailadressen kunt u raadplegen via onze website: www.bm-advisering.nl. 
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