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NOW per 6 april 2020! 

d insdag 31  maar t  2020  

 
Beste relatie, 

 

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW); we 

zaten er in deze coronacrisis met smart op te wachten. Met 

deze nieuwsbrief informeren wij u dat de NOW naar alle 

waarschijnlijkheid met ingang van 6 april 2020 wordt 

opengesteld. Dat is vanochtend in een persconferentie bekend 

gemaakt.  

 

Wat houdt de NOW in? 

Op grond van de nieuwe regeling kunt u, indien u als gevolg van 

de coronacrisis te maken heeft met tenminste 20% verwachte 

omzetdaling, voor een aaneengesloten periode van drie 

maanden een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen van 

maximaal 90% van de loonsom. Hoe hoger de omzetdaling, hoe 

hoger de tegemoetkoming. 

 

De NOW is gericht op werkbehoud; u mag in de 

aanvraagperiode géén ontslag op grond van 

bedrijfseconomische redenen aanvragen (op straffe van een 

boete achteraf). Tijdens toepassing van de nieuwe regeling 

betaalt u het loon aan de betrokken werknemers gewoon door.  

 

De NOW ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. 

 

Hoe dient u een aanvraag in voor NOW? 

Het UWV streeft ernaar om op 6 april aanstaande een speciaal 

loket te openen, waar u de NOW kunt aanvragen.  

 

Omzet  

Bij de aanvraag geeft u de verwachte omzetdaling op. Om de 

hoogte van de omzetdaling te bepalen, moet u eerst uw totale 

omzet uit 2019 delen door vier. Dat vergelijkt u vervolgens met 

de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is een omzetdaling als 

gevolg van de coronacrisis echter pas later terug te zien. 

Daarom kunt u voor de omzetvergelijking ook een periode 

aangeven die één of twee maanden later start. Bestaat het 

bedrijf uit meerdere bedrijfsonderdelen (rechtspersonen), dan 

wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.  

 

Loonsom  

De tegemoetkoming ziet op de loonkosten van vaste 

werknemers en werknemers met een flexibel contract in de 

periode maart tot en met mei 2020. Voor het bepalen van de 

loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de 

Belastingdienst gebruikt. De loonsom in de subsidieperiode 

wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals 

bekend bij de Belastingdienst.  

 

UWV neemt als grondslag het SV-loon. Hier komt voor alle 

bedrijven een opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten 

zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de 

werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het 

loon per werknemer van € 9.538 per maand. Salaris boven dit 

bedrag wordt niet gecompenseerd.  

 

Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd is 

voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor de 

tegemoetkoming ontvangen kan worden. Ook het salaris van 

flexwerkers wordt gecompenseerd. Als de loonsom krimpt 

omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de 

uiteindelijke tegemoetkoming mee.  

 

Voorschot  

Als UWV positief oordeelt op uw NOW-aanvraag, dan keert 

UWV een voorschot van 80% van de verwachte 

tegemoetkoming uit. Dat gebeurt in ten hoogste drie 

termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd 

binnen twee tot vier weken na de indiening van de NOW-

aanvraag.  

  

Na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, 

vraagt u een definitieve vaststelling van de tegemoetkoming 

aan. Daarvoor is in principe een accountantsverklaring vereist. 

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.  
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Werktijdverkorting (WTV) al aangevraagd? 

Had u, vóórdat de invoering van de NOW bekend werd 

gemaakt, al werktijdverkorting aangevraagd? Dan is één van de 

volgende situaties van toepassing: 

1. U heeft een WTV-vergunning aangevraagd en gekregen: 

voor u geldt dat de vergunning volgens de oude regeling 

wordt afgehandeld. Verlenging van deze vergunning is 

echter niet meer mogelijk. U kunt dan een NOW-aanvraag 

indienen. 

2. Uw aanvraag is in eerste instantie afgewezen: u kunt op 

basis van de NOW-regeling opnieuw een aanvraag 

indienen. 

3. U heeft een aanvraag ingediend die nog niet is 

afgehandeld: uw aanvraag zal worden beschouwd als een 

NOW-aanvraag en ook volgens de NOW-regeling worden 

berekend. 

 

Hulp nodig? 

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw aanvraag voor de 

NOW en/of bij de onderbouwing daarvan? 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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