
 

NOW-regeling: 

Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% acuut verwacht omzetverlies over een 
aaneengesloten periode van drie kalendermaanden, kunnen – gerelateerd aan het 
omzetverlies – bij het UWV voor een periode van drie maanden een subsidie aanvragen. De 
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) voorziet in 
die subsidie. 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.  

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 18 maart 
2020 tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen 
voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. 

Deze voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de 
periode van 1 maart 2020 tot en met 17 maart 2020. 

Doet de werkgever toch een dergelijke ontslagaanvraag, dan heeft hij vijf dagen de tijd om 
deze weer in trekken om een extra vermindering van de hoogte van de NOW-subsidie te 
voorkomen. Een vermindering van de loonsom leidt namelijk altijd tot een vermindering van 
het NOW-subsidiebedrag. 

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. 

 Ook NOW: flexwerker, nulurencontract, uitzendkracht, payroll 
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 werknemer met een nulurencontract. 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. 

 Geen NOW: directeur/grootaandeelhouder (dga) 
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 driemaandsperiode 1 maart 
2020 tot en met 31 mei 2020. Onder loonsom wordt verstaan het totale loon sociale 
verzekering uit tegenwoordige dienstbetrekking. Als loon wordt maximaal twee keer het 
maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon 
boven € 9.538 per maand komt derhalve niet voor subsidie in aanmerking. 

Naar rato omzetdaling 
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). 

Meetperiode omzetdaling 
De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode 
waarvan de startdatum valt op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De omzet in deze meetperiode 
wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier 
(afronden op een heel percentage naar boven). Als een werkgever op 1 januari 2019 nog 
niet bestond, moet de omzet vanaf de startdatum tot 1 maart 2020 worden omgerekend naar 
een kwartaalbedrag. 

Aanvraag voorschot 80% 
De werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag bij het UWV 
indienen. De aanvraag kan alleen elektronisch worden ingediend, tot en met 31 mei 2020, 
via de website van het UWV (www.uwv.nl). Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere 
vorm van authenticatie en autorisatie nodig. De aanvraag geschiedt met het 
loonheffingennummer. 

Uitbetaling voorschot 
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 drie 
termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het 
voorschot te laten plaatsvinden binnen 2 tot 4 weken. 

Achteraf formele vaststelling NOW-subsidie 
Binnen 24 weken na afloop van de driemaandsperiode waarin de omzetdaling is opgetreden, 
dient de werkgever een formele vaststelling van de subsidie aan te vragen. Ook dit moet 
elektronisch via de website van het UWV. De werkgever weet dan de werkelijke omzetdaling 
en het UWV kan de werkelijke loonsom per maand vaststellen, zodat de definitieve 
afrekening kan worden opgemaakt. 
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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. 

Extra verlaging bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen 
Als een werkgever na 17 maart 2020 toch ontslag aanvraagt bij het UWV en die 
ontslagaanvraag niet binnen vijf werkdagen daarna weer intrekt, wordt bij de definitieve 
vaststelling van de subsidie een extra vermindering doorgevoerd ter grootte van 150% van 
de loonsom van die ontslagen werknemer. 

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. 
 Na 17 maart 2020, gedurende het tijdvak van de NOW-subsidieverlening, geen 

verzoek om toestemming ontslag wegens bedrijfseconomische redenen indienen. 
 De NOW-subsidie uitsluitend aanwenden voor de betaling van de loonkosten. 
 De ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de werknemers informeren 

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

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 en kan een reeds verleende subsidie 
geheel of gedeeltelijk terugvorderen, als niet aan verplichtingen en voorwaarden is voldaan. 

Startdatum uitvoering NOW 
Het UWV voert de regeling uit vanaf 6 april 2020. 

Mogelijk verlenging na mei 2020 
De NOW voorziet in eerste instantie in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart, 
april en mei 2020. De mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen wordt 
echter nadrukkelijk opengehouden. Daarover zal voor 1 juni 2020 besloten worden, zodat 
een eventuele tweede tranche aansluit op de eerste aanvraagperiode die op 31 mei 2020 
eindigt. 


