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Samenvatting regeling NOW – 31 maart 2020 

Periode waarvoor NOW van toepassing is 

▪ De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart tot en met mei 2020. Dit 
loonsomtijdvak geldt voor alle aanvragen.  

▪ Waar sprake is van vierwekelijkse verloning, worden de vierwekentijdvakken genomen die de meeste 
overlap hebben met die maanden, te weten het derde tot en met vijfde tijdvak van 2020 (24 februari tot en 
met 17 mei 2020).  

Voorwaarden voor toegang tot NOW: omzetverlies 

▪ Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van de NOW geldt een drempel van 20% 
omzetdaling over drie maanden. Meer specifiek: de daling van de omzet ten opzichte van 2019. 

▪ Het omzetverlies wordt berekend door een inschatting van de omzet in de te meten periode van drie 
maanden in 2020, af te zetten tegen een kwart van de totale omzet over 2019. 

▪ Voor de vaststelling van de driemaandsperiode in 2020 om het omzetverlies te berekenen, kan eenmalig 
gekozen worden welke maanden dit zijn. Werkgevers kunnen kiezen of zij de omzetdaling berekenen over 
de meetperiode startend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Het moet daarbij altijd om een aaneensluitende 
periode van drie maanden gaan. Werkgevers moeten deze keuze voor de meetperiode maken bij de 
aanvraag; bij de definitieve afrekening kan de meetperiode niet meer worden aangepast. Let op: de 
tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongeacht die keuze betrekking hebben op de loonkosten tussen 
maart en mei 2020, ongeacht over welke van die driemaandsperioden (meetperiode) de omzet is bepaald.  

▪ Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt dat zij niet de omzetdaling moeten 
meetellen van de rechtspersonen in de groep die geen Nederlands SV-loon hebben.  

Voorwaarden voor toegang tot NOW: juiste aanwending van gelden 

▪ De werkgever is verplicht te handelen in overeenstemming met het doel van deze subsidieregeling. Dit 
betekent dat de werkgever verplicht is de subsidie volledig aan te wenden voor het betalen van de 
door hem verschuldigde loonkosten. Deze verplichting betekent dat bij evident misbruik de subsidie ook 
achteraf geweigerd kan worden.  

▪ Er wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. 
Een daling van de loonsom heeft gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever 
aanspraak op kan maken.  

Berekening tegemoetkoming 

▪ De subsidie wordt gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van 
de loonsom uit januari.  

▪ Uitgegaan wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Omwille van de 
eenvoud worden niet de daadwerkelijke, individuele werkgeverslasten vastgesteld, maar geldt een forfaitaire 
opslag van 30% voor werkgeverslasten. De grondslag voor de uitkering is dus 90% x loonsom uit januari x 
130%.  

▪ Indien er geen loonaangifte is per maand maar per vier weken, zal het loon over vier weken omgerekend 
worden naar het loon over een maand door het te verhogen met 8,33%.  

▪ 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. De formule voor vaststelling van de tegemoetkoming per maand is dus:  
Ingeschatte omzetverlies x 90% x loonsom uit januari x 130%. 

▪ Daarbij komt achteraf een correctie indien er sprake is van een lagere loonsom dan in januari of een lager of 
hoger omzetverlies (zie daarvoor hieronder bij definitieve vaststelling van de tegemoetkoming).  

▪ De definitieve vaststelling van de tegemoetkoming is: 
Vastgestelde omzetverlies x 90% x loonsom uit januari x 130% x 3 maanden minus correctie indien de 
loonsom in maart t/m mei lager blijkt dan 3 x de loonsom van januari. 
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▪ Toelichting m.b.t. de correctie: indien de loonsom gedurende de maanden maart, april en mei lager is dan 3 x 
de loonsom in januari 2020, wordt dit verschil voor 90% direct in mindering gebracht op de tegemoetkoming. 
In een formule: 
Correctie = [(3 x loonsom januari) -/- (loonsom april, mei, juni)]  x 90% x 130%. 

Voorschot, definitieve vaststelling en werkwijze 

▪ Zodra positief op de aanvraag is beslist, zal de subsidie verleend worden en een voorschot verstrekt worden 
van 80% van de verleende subsidie op basis van de verwachte omzetdaling en de loonsom over de maand 
januari 2020. Er geldt een beslistermijn van dertien weken na ontvangst van de volledige aanvraag. In de 
praktijk wordt ernaar gestreefd om de betaling van het voorschot binnen twee à vier weken na ontvangst van 
de volledige aanvraag te realiseren. De verstrekking van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.  

▪ Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt gekeken naar het feitelijke omzetverlies en de feitelijke 
loonsom van de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. De loonsom kan in de subsidieperiode 
lager uitvallen dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer 
zijn opgeroepen en daarom geen loondoorbetaling hebben.  

▪ Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is (behoudens uitzonderingen) gebaseerd op de 
loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, 
wordt de hoogte van de subsidie gekort met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.  

Aanvragen 

▪ De aanvraagperiode voor subsidie loopt van 14 april tot en met 31 mei 2020. UWV streeft evenwel naar een 
eerdere startdatum, namelijk 6 april.  

▪ Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingennummers (hun eerste loonheffingennummer eindigt 
dan meestal op L01, het tweede op L02 enzovoort). Deze werkgever zal meerdere aanvragen moeten 
indienen als hij voor zijn hele loonsom subsidie wil aanvragen, namelijk per loonheffingennummer.  

Verlenging 

▪ De mogelijkheid om de noodmaatregel met drie maanden te verlengen, wordt nadrukkelijk opengehouden. 
Daarover zal voor 1 juni 2020 besloten worden, zodat deze tweede tranche aansluit op de eerste 
aanvraagperiode die op 31 mei eindigt. Bij verlenging kunnen voor de tweede tranche nadere voorwaarden 
aan de regeling worden toegevoegd.  


