
 

NOW 2.0: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid: 

Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over 4 maanden (juni-september) komt 
in aanmerking. Zodra het UWV het loket heeft geopend voor het aanvragen van NOW 2.0 
komt er een online rekenhulp om het percentage omzetverlies te berekenen. Ook 
werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft terwijl de 
werkmaatschappij ten minste 20% omzetverlies heeft, komen in aanmerking. Voorwaarde 
daarbij is dat de werkmaatschappij wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft.  

De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten ter hoogte van maximaal 90% 
van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. 
Werkgevers hoeven daarbij niet aan te tonen waardoor de omzetdaling is veroorzaakt. Dat 
kan overigens ook een andere bijzondere omstandigheid zijn dan de uitbraak van het 
coronavirus. Zo valt bijvoorbeeld een omzetdaling door brand in het bedrijf ook onder de 
NOW. 

Geen ontslag: 
Uitgangspunt is dat door de NOW zoveel mogelijk werkgelegenheidsverlies wordt 
voorkomen. Van de werkgever wordt dan ook verwacht dat hij in de periode van 1 juni 2020 
tot en met 30 september 2020 bij het UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen 
voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. 
Doet de werkgever toch een dergelijke ontslagaanvraag, dan heeft hij vijf dagen de tijd om 
deze weer in trekken om een extra vermindering (“boete”) van de hoogte van de NOW-
subsidie te voorkomen. Is de aanvraag toch noodzakelijk, dan vermindert zijn subsidie met 
100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is 
aangevraagd. Bij grotere ontslagaanvragen in het kader van de Wet Melding Collectief 
Ontslag (ontslag om bedrijfseconomische redenen voor 20 of meer werknemers) zal een 
korting van 5% van de uiteindelijke NOW-subsidie worden opgelegd, tenzij er een akkoord 
over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en de belanghebbende vakbonden 
(of bij gebrek daaraan een andere vertegenwoordiging van werknemers). Of, indien dat niet 
het geval is, deze partijen om mediaton hebben gevraagd bij een bij de Stichting van de 
Arbeid in te richten commissie. 
 
Loonkosten van werknemers: 
De subsidie is een tegemoetkoming voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn 
bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. 
Werkenden met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen ook onder de NOW.  

De NOW geldt ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel 
contract. Werkgevers kunnen NOW-subsidie ontvangen voor deze werknemers, voor zover 
zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de 
subsidie wordt verstrekt. De NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor 
werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers 
met een nul-uren-contract. Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden 
als voor reguliere werkgevers. Ook zij kunnen via de NOW een tegemoetkoming aanvragen 
en worden gecompenseerd voor de loonkosten van werknemers die zij in dienst houden. 



 

De niet-verzekerde directeur-grootaandeelhouders (DGA) valt niet onder de NOW. Ook niet 
als de DGA vrijwillig verzekerde is. 

Hoogte NOW-subsidie: 
De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de viermaands-periode 1 juni 
2020 tot en met 30 september 2020. In formulevorm: 

NOW = omzetdaling% x loonsom per maand x 4 x 140% x 90%. 

De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 
90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een 
omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden 
vastgesteld (100% omzetdaling is 90% subsidie; 50% omzetdaling is 45% subsidie, minder 
dan 20% omzetdaling is 0% subsidie). 

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een viermaands-periode 
waarvan de startdatum valt op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Als aan de werkgever ook NOW-1 
is verleend en de werkgever heeft zijn aanvraag NOW-1 niet ingetrokken, moet de 
omzetperiode direct aansluiten aan de omzetperiode van de NOW-1. 

De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met 
december 2019, gedeeld door drie (afronden op een heel percentage naar boven). Dit wordt 
de referentie-omzet genoemd. Met een meetperiode van vier maanden voor de omzetdaling 
wordt voorkomen dat een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet al in aanmerking 
komt voor een NOW-subsidie. 

De NOW-regeling verstaat onder omzet de netto-omzet, zoals deze in de laatste voor 1 juni 
2020 vastgestelde jaarrekening van de rechtspersoon (zoals een NV, BV, stichting) of in de 
laatst vastgestelde winstaangifte voor de inkomstenbelasting wordt berekend. Ook omzet die 
gewoonlijk met een andere term uit de normale uitvoering van de activiteiten van de 
werkgever wordt gerealiseerd, valt onder het begrip omzet. Denk aan termen als baten, 
uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten, bijdragen van overheidsinstellingen, giften of 
declaraties. Ook de correctie onderhanden werk is omzet. 

Subsidies die de ondernemer wegens de coronacrisis ontvangt, zoals de Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL) tellen als omzet mee. 

De subsidie op grond van de NOW-1 is expliciet uitgezonderd en telt niet mee als omzet voor 
de NOW-2. 

Aanvraag voorschot 80%: 
De werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag indienen, alleen 
elektronisch via de website van het UWV. De aanvraag kan worden ingediend van 6 juli 2020 
tot en met 31 augustus 2020. Voor de aanvraag is geen e-Herkenning of andere vorm van 
authenticatie en autorisatie nodig. De aanvraag geschiedt met het loonheffingennummer. 

 



 

Bij de aanvraag dient de werkgever, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam, 
loonheffingennummer en inschrijfnummer bij het handelsregister, de volgende stappen te 
doorlopen: 

 De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in juni, juli, augustus en 
september 2020 wegens een terugval in omzet van meer dan 20%. 

 Als de werkgever verwacht dat het effect van de crisis of calamiteit pas met 
vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan hij aangeven dat hij de meetperiode 
voor de omzetvergelijking niet op 1 juni, maar op 1 juli of 1 augustus laten 
aanvangen. In ieder geval moet de meetperiode aansluiten bij de meetperiode van de 
NOW-1 die de werkgever heeft toegepast. De loonsom blijft ook in deze gevallen de 
loonsom van juni tot en met september 2020. 

 De werkgever noteert de verwachte omzet in de vier maanden van de gekozen 
meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door drie, zodat 
beide cijfers zien op een omzet over vier maanden. 

 Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat 
percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld. 

 De werkgever verklaart te voldoen aan de gestelde verplichtingen, mocht hij een 
WMCO-melding doen en hij verklaart te voldoen aan het eventuele verbod op 
dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen (zie hierna). 

Voor het UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige 
aanvraag. Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 
80% van de berekende NOW-subsidie. De betaling van het voorschot vindt plaats in twee 
termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het 
voorschot te laten plaatsvinden binnen twee tot vier weken. 

Achteraf formele vaststelling NOW-subsidie: 
De werkgever moet na 15 november 2020 een formele vaststelling van de subsidie 
aanvragen. Hij heeft daarvoor dan 24 weken de tijd. Eindigt de omzetperiode waarop de 
subsidie is gebaseerd na 15 november 2020, dan is de uiterste termijn 24 weken na afloop 
van de omzetperiode. Als een accountantsverklaring vereist is, is die termijn 38 in plaats van 
24 weken. De aanvraag voor subsidievaststelling moet elektronisch via de website van het 
UWV worden ingediend. 

De werkgever weet dan de werkelijke omzetdaling en het UWV kan de werkelijke loonsom 
per maand vaststellen, zodat de definitieve afrekening kan worden opgemaakt. 

Bij de definitieve afrekening kan de meetperiode van de omzetdaling, die de werkgever bij de 
aanvraag van het voorschot heeft gekozen, niet meer worden aangepast. In beginsel moet 
de werkgever bij de werkelijke omzetdaling een accountantsverklaring of 
deskundigenverklaring voegen. Doet hij dat niet dan wordt de subsidie op nihil vastgesteld. 

 

 



 

Niet altijd is een accountantsverklaring of deskundigenverklaring nodig: 

- Een accountantsverklaring is alleen verplicht als het ontvangen voorschot € 100.000 
of meer is of als het vast te stellen subsidiebedrag € 125.000 of meer is. Als bij een 
voorschot lager dan € 100.000 naderhand blijkt dat de subsidie toch op een bedrag 
van € 125.000 of hoger zal worden vastgesteld, zal de werkgever verzocht worden 
om alsnog een accountantsverklaring in te leveren. De werkgever krijgt daarvoor 14 
weken de tijd. 

- Een deskundigenverklaring is noodzakelijk als het ontvangen voorschot € 20.000 of 
meer is of als het vast te stellen subsidiebedrag € 25.000 of meer is. Zo’n 
deskundigenverklaring kan bijvoorbeeld door een administratiekantoor, financieel 
dienstverlener of brancheorganisatie worden afgegeven. 

Seizoenswerk/overname: 
De NOW-1 bevatte een extra compensatie voor seizoenwerk en overnames. In de NOW-2 is 
deze extra compensatie niet opgenomen. 

Beslistermijn: 
Binnen 52 weken na ontvangst van de formele subsidieaanvraag zal het UWV de definitieve 
subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan, na verrekening van het voorschot, sprake zijn van 
een nabetaling of, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering. 

Administratie- en informatieplicht: 
De werkgever moet een zodanig controleerbare administratie beheren dat achteraf 
gecontroleerd kan worden of de subsidie terecht is verstrekt. De werkgever moet 
desgevraagd, tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie, inzage verlenen in deze 
administratie. Ook heeft de werkgever de verplichting onmiddellijk melding te doen als 
duidelijk is dat hij niet langer aan de vereisten voor de NOW-subsidieverlening voldoet. 

Verplichtingen werkgever: 
Een werkgever die NOW-subsidie toegekend heeft gekregen, moet zich aan de volgende 
verplichtingen en voorwaarden houden: 

 De loonsom zoveel mogelijk gelijk houden. 
 In de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020, gedurende het tijdvak 

van de NOW-subsidieverlening, geen verzoek om toestemming ontslag wegens 
bedrijfseconomische redenen indienen. 

 Als de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 een 
WMCO-melding (Wet Melding Collectief Ontslag) doet: een op overeenstemming 
gericht overleg voeren met vakbonden of werknemersvertegenwoordiging en niet 
eerder dan vier weken na de WMCO-melding het verzoek om collectief ontslag 
indienen. 

 De subsidie uitsluitend aanwenden voor de doelstelling van de NOW, maar in ieder 
geval voor de betaling van de loonkosten. 

 De ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de werknemers informeren 
over de subsidieverlening. 



 

 Zich inspannen om de werknemers te stimuleren deel te nemen aan een 
ontwikkeladvies of scholing. Ter ondersteuning van deze inspanningsverplichting 
komt het kabinet met een flankerend crisispakket onder de noemer “NL leert door”.  

 Voldoen aan de administratie- en informatieplicht. 
 Op de voorgeschreven wijze loonaangiften doen. 
 Opgave verstrekken van de definitieve omzetdaling, eventueel met 

accountantsverklaring of deskundigenverklaring. 

Verbod op dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen: 
De werkgever mag over 2020 geen dividend aan aandeelhouders uitkeren of andere 
winstuitkeringen aan derden doen. Ook geldt over 2020 een verbod op bonussen of 
winstdeling aan de Raad van Bestuur, bestuur en directie van het concern en de subsidie-
vragende rechtspersoon of vennootschap. Tenslotte geldt over 2020 een verbod op het 
inkopen van eigen aandelen. 

Openbaarmaking: 
De werkgever wordt geacht met het aanvragen van de NOW-subsidie ermee in te stemmen 
dat zijn naam en vestigingsplaats, als ook het voorschot en de definitieve subsidie openbaar 
gemaakt kunnen worden. Het UWV gaat daartoe op de website een register publiceren. 

Opschorting/terugvordering: 
Het UWV mag de betaling van het NOW-voorschot opschorten, als sprake is van een ernstig 
vermoeden dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Het UWV kan een reeds verleende 
subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen, als niet aan verplichtingen en voorwaarden is 
voldaan. 

Startdatum uitvoering NOW-2: 
Het UWV voert de NOW-2 vanaf 6 juli 2020 uit. 

Geen hardheidsclausule: 
Ook de NOW-2 kent geen hardheidsclausule. De NOW-2 is een noodmaatregel die 
eenvoudig moet zijn voor het UWV om snel grote aantallen aanvragen te kunnen 
behandelen. Een hardheidsclausule brengt deze uitgangspunten in gevaar. 

Meer informatie: UWV. 

 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/tweede-aanvraagperiode-now/index.aspx

