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Op woensdag 20 mei jl. is het tweede steunpakket 
voor ondernemers gepresenteerd, waaronder de  
NOW 2.0. 

De NOW-regeling wordt - kort gezegd - onder nieuwe of aangescherpte voorwaarden  
met drie maanden verlengd. Het doel van de NOW is daarentegen ongewijzigd, namelijk 
het zoveel mogelijk behouden van banen. Met deze advieswijzer geven wij u graag de  
belangrijkste informatie hieromtrent.  

Start aanvraagperiode
Gestreefd wordt naar een openstelling van het tweede aanvraagtijdvak per 6 juli aan- 
staande, waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten kan worden aangevraagd over 
de periode juni, juli en augustus 2020.

Vaststelling omzetdaling
U kunt, evenals onder de huidige NOW-regeling, NOW 2.0 aanvragen indien u te maken 
heeft met een verwacht omzetverlies van ten minste 20%. De omzetdaling wordt vast- 
gesteld over een aaneengesloten driemaandsperiode, startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. 
Let op! Vraagt u voor de tweede keer NOW aan? Dan dient de omzetperiode aan te sluiten 
op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Hoogte loonsom
Afhankelijk van uw omzetverlies ontvangt u een tegemoetkoming ter hoogte van maximaal 
90% van de loonsom. De hoogte van de loonsom wordt bij de NOW 2.0 afgeleid van de 
loonsom in maart 2020.

De forfaitaire opslag op de loonsom wordt verhoogd van 30% naar 40%, zodat de NOW ook 
een bijdrage levert aan andere (loongerelateerde) kosten. Hiermee ondersteunt het kabinet 
ook in de komende fase van deze crisis het baanbehoud.
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Aanvullende voorwaarden
Indien u van de NOW 2.0 gebruikmaakt, mag u geen winstuitkering aan aandeelhouders 
doen, geen bonussen aan het bestuur en/of directieleden uitkeren en geen eigen aandelen 
inkopen. Deze aanvullende voorwaarde om dergelijke handelingen over 2020 niet te  
verrichten, geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021, waarin de jaarrekening 
wordt vastgesteld. Het verbod geldt alleen voor ondernemingen die een tegemoetkoming 
ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.

Verder rust op u, indien u NOW 2.0 aanvraagt, de inspanningsverplichting om uw mede-
werkers te stimuleren om aan bij- en/of omscholing te gaan doen. Op die manier moet 
het aantal gedwongen ontslagen als gevolg van de coronacrisis zo veel mogelijk worden 
beperkt. Het kabinet stelt een scholingspakket, ‘NL leert door’ geheten, van € 50 miljoen ter 
beschikking. Het pakket, dat nog verder moet worden uitgewerkt, bestaat uit ontwikkel- 
adviezen en onlinescholing, specifiek gericht op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.

Ontslagboete
De ontslagboete die u krijgt indien u tijdens de NOW-subsidieperiode een medewerker  
wegens bedrijfseconomische redenen ontslaat, komt in de NOW 2.0 te vervallen. Dit  
omdat het kabinet zich ervan bewust is dat in deze nieuwe economische realiteit ontslagen 
en faillissementen niet in alle gevallen te voorkomen zijn en dat er ondernemingen zijn die 
zich nu al moeten gaan aanpassen aan de veranderde omstandigheden.

Indien u afscheid wenst te nemen van 20 medewerkers of meer, dan dient u gedurende 
vier weken te overleggen met de vakbonden over het voorgenomen ontslag.

 
Is een reorganisatie voor u onvermijdelijk? Kom dan tijdig in actie! Ter voorbereiding kunt u 
kosteloos deelnemen aan onze digitale sessie ‘Tijdig (re)organiseren’ op 9 juni aanstaande. 
We praten u graag bij! Uiteraard is (na afloop van de sessie) een persoonlijk gesprek  
mogelijk. De uitnodiging treft u aan op de volgende pagina: Klik hier

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de NOW 2.0 of heeft u hulp nodig bij de aanvraag daarvan? 
Neemt u dan contact met mij op via d.wessels@eshuis.com. We staan u graag bij, ook in 
deze crisis!
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