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U kunt een faillissement beter  
voorkomen dan genezen!

Juni 2020

Hoewel de coronamaatregelen per 1 juli aanstaande 
nog verder versoepeld worden, zijn we er helaas nog 
niet. Veel werkgevers zullen nog lang de gevolgen 
van de coronacrisis voelen. Daarom is het goed om 
te kunnen melden dat de tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is verlengd; 
vanaf 6 juli 2020 kan de NOW-2 worden aangevraagd. 
Met deze advieswijzer informeren wij u graag over de 
voorwaarden van de NOW-2, die deze week zijn gepu-
bliceerd. 

Doel NOW-2 
Het doel van deze regeling is om, net als onder de NOW-1, werkgevers tegemoet te komen 
in de betaling van de loonkosten, indien de werkgever als gevolg van de coronacrisis wordt 
geconfronteerd met een omzetdaling van ten minste 20%. De subsidie wordt verleend over 
de loonsom in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 (over vier maan-
den dus) en bedraagt weer maximaal 90% van de loonkosten in die periode. Hoe hoger de 
omzetdaling, hoe hoger de tegemoetkoming.

De NOW is gericht op doorbetaling van loon en werkbehoud; tijdens toepassing van de 
regeling betaalt u het loon aan de betrokken medewerkers gewoon door en indiening 
van een ontslagaanvraag bij het UWV heeft gevolgen voor de hoogte van de uiteindelijke 
NOW-subsidie. 

Omzet 
Om de hoogte van de (verwachte) omzetdaling te bepalen, deelt u eerst uw totale omzet 
uit 2019 door drie. Dat vergelijkt u vervolgens met de omzet in een aaneengesloten periode 
van vier maanden tussen 1 juni 2020 en 30 november 2020. Heeft u subsidie ontvangen op 
grond van de NOW-1? Dan moet de omzetperiode voor de NOW-2 aansluiten bij de geko-
zen omzetperiode voor de NOW-1.
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Bestaat uw bedrijf uit meerdere bedrijfsonderdelen (rechtspersonen), dan wordt als hoofd-
regel de omzetdaling van de hele groep aangehouden. Indien de omzetdaling van de groep 
echter minder dan 20% bedraagt, waardoor u op grond van de hoofdregel niet in aanmer-
king zou komen voor de NOW, dan mag u onder voorwaarden de omzetdaling van de af-
zonderlijke rechtspersoon hanteren voor de aanvraag van de NOW.

Loonsom 
De tegemoetkoming ziet op de loonkosten in de periode juni tot en met september 2020. 
UWV neemt als referentie de SV-loonsom van maart 2020. Hier komt onder de NOW-2 voor 
alle bedrijven een opslag van 40% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van 
het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.

Van u wordt verwacht dat u de loonsom in de subsidieperiode juni tot en met september 
2020 zoveel mogelijk gelijk houdt aan (viermaal) de loonsom van maart 2020. Let op! Als 
de loonsom in de subsidieperiode daalt ten opzichte van de loonsom over maart 2020, 
dan daalt ook de uiteindelijke subsidie. Deze verrekening van de loonsomdaling met de 
NOW-subsidie ligt in verhouding vaak (veel) hoger dan de ontvangen subsidie. Een reken-
voorbeeld: bij een omzetverlies van 50% krijgt u een subsidie van 45 cent voor iedere euro 
loonsom. Daalt uw loonsom, dan moet u – ongeacht het omzetverlies – voor iedere euro 
loonsomdaling 90 cent terugbetalen. Een hogere loonsom leidt overigens niet tot een 
hogere subsidie. 

Wanneer dient u een aanvraag in voor NOW-2? 
Een aanvraag voor de NOW-2 kan worden ingediend in de periode van 6 juli 2020 tot en 
met 31 augustus 2020 via de website van het UWV.

Voorschot 
Als het UWV positief oordeelt op uw aanvraag voor de NOW-2, dan keert het UWV een 
voorschot uit van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Dat gebeurt in ten hoogste 
twee termijnen.

Na afloop van de periode waarover de NOW-2 is toegekend, vraagt u een definitieve vast-
stelling van de tegemoetkoming aan. Afhankelijk van de daadwerkelijke omzetdaling en de 
daadwerkelijke loonsom vindt een eindafrekening plaats, die hoger of lager kan uitvallen 
dan bij de NOW-aanvraag werd verwacht. 

Accountantsverklaring 
Is het door u ontvangen voorschot op de NOW-2 gelijk aan of meer dan € 100.000 of wordt 
het totale subsidiebedrag vastgesteld op € 125.000 of meer? Dan moet u achteraf een 
accountantsverklaring over naleving van de subsidievoorwaarden overleggen. 
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De werkgevers die geen accountantsverklaring hoeven te overleggen, verstrekken in plaats 
daarvan een verklaring van een andere deskundige derde, waarmee de definitieve omzet-
daling kan worden aangetoond. Deze verplichting geldt niet indien het totale voorschot 
minder is dan € 20.000 of de totale subsidie minder is dan € 25.000.

Niet uitkeren dividenden en bonussen 
Is het door u ontvangen voorschot op de NOW-2 gelijk aan of meer dan € 100.000 of wordt 
het totale subsidiebedrag vastgesteld op € 125.000 of meer? Dan mogen er geen dividend 
of andere winstuitkeringen worden uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht. 
Bovendien mogen er aan de directie of het bestuur geen bonussen of andere winstdelingen 
worden uitgekeerd. Dit verbod geldt over 2020, tot en met de aandeelhoudersvergadering 
waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. 

Openbaarmaking gegevens 
Houd er rekening mee dat uw gegevens uit het subsidiedossier openbaar kunnen worden 
gemaakt. Dit betreffen de naam en vestigingsplaats van uw onderneming, de hoogte van 
het verstrekte voorschot en de vastgestelde subsidie.

Hulp nodig? 
Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag voor de NOW-2 en/of bij de onder-
bouwing daarvan? Of heeft u vragen over uw specifieke situatie? Stuurt u dan een e-mail 
naar Mirjam Struijk-Doornweerd (m.struijk@eshuis.com).  
Het team van juristen zal ervoor zorgen dat u de gewenste hulp krijgt c.q. dat uw vragen 
worden beantwoord.
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