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#3  DE NOW-REGELING ONDER DE LOEP 

 

HET VEREISTE OMZETVERLIES 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is op 2 april 2020 in 

werking getreden. Werkgevers kunnen subsidie ontvangen als tegemoetkoming in de loonkosten wanneer 

het omzetverlies ten minste 20% is. Wat houdt deze voorwaarde in? 

 

Berekening van de omzetdaling 

 

De netto-omzetdaling van ten minste 20% moet zich voordoen over een periode van drie maanden. De 

werkgever kiest de startdatum: 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De omzetdaling in de 3-maand-periode 

wordt vergeleken met de netto-omzet in 2019, gedeeld door 4.1 Een omzetverlies van 60% in één maand 

is dus ook mogelijk. Het UWV heeft een rekenhulp ter beschikking gesteld.  

 

Na afloop van de periode waarin subsidie wordt verstrekt, moeten werkgevers een definitieve opgave van 

de omzetdaling, in principe met accountantsverklaring, verstrekken aan het UWV. Werkgevers hoeven niet 

aan te tonen in welke mate de coronacrisis bijdraagt aan het omzetverlies.  

 

Per rechtspersoon of per concern 

 

De omzetdaling wordt per rechtspersoon of natuurlijk persoon bekeken, behalve als deze onderdeel is van 

een concern. Dan wordt het op concernniveau berekend (m.u.v. buitenlandse rechtspersonen of 

vennootschappen zonder in Nederland verzekerd SV-loon). Het omzetverlies moet dan dus op 

concernniveau minimaal 20% zijn. Als het concern-omzetverlies niet minimaal 20% is, heeft een 

rechtspersoon met een omzetverlies van bijvoorbeeld 60% geen recht op NOW-subsidie. 

 

De cruciale keuze 

 

De werkgever kiest de startdatum van de 3-maand-periode. Er zijn drie opties: 1 maart, 1 april of 1 mei 

2020. Het is een eenmalige keuze, die niet achteraf kan worden veranderd. Werkgevers moeten dus goed 

inschatten in welke periode zich ten minste 20% omzetverlies zal voordoen. Een goede inschatting is 

cruciaal, want: 

− het is een vereiste dat er ten minste 20% omzetverlies is. Is het omzetverlies lager, dan kan geen 

aanspraak worden gemaakt op de NOW-regeling. Als achteraf blijkt dat het omzetverlies in de 

gekozen maanden lager was dan 20%, dan moet de werkgever het voorschot terugbetalen; 

− de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoogte van het omzetverlies. Als 100% omzet 

wegvalt, is de subsidie 90% van de loonsom. Als 50% omzet wegvalt, is de subsidie 45% van de 

loonsom. En zo door. Als achteraf blijkt dat het omzetverlies in de gekozen maanden lager was dan 

ingeschat, dan moet de werkgever te veel ontvangen voorschot terugbetalen aan het UWV. 

 

Werkgevers zijn vrij in hun keuze voor een 3-maand-periode. De werkgever kan dus ook in mei pas een 

NOW-subsidie aanvragen en dan alsnog 1 maart als startdatum kiezen voor de 3-maand-periode. 

Werkgevers die niet afhankelijk zijn van een voorschot, kunnen dus besluiten te wachten met de aanvraag. 

Eind mei zal de omzetdaling van april en mei immers duidelijk(er) zijn.  

 

                                                            
1  Voor bedrijven die op 2 januari 2019 of later zijn gestart, geldt een uitzondering. Dan wordt de 3-maand-

periode vergeleken met de omzet vanaf de eerste kalendermaand na de aanvang van de bedrijfsuitoefening 

tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt 

genomen, vermenigvuldigd met drie. 

https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/


 

2 / 2 

 

 
 

 

 

De procedure 

 

Stap 1  Aanvraag door werkgever (mogelijk vanaf 6 april tot 1 juni 2020). Werkgever kiest de 3-

maand-periode bij de aanvraag 

Stap 2   Het UWV beslist binnen 13 weken, maar streeft naar een beslissing binnen 2 tot 4 weken 

Stap 3   Betaling voorschot in 3 termijnen. De eerste termijn binnen 2 tot 4 weken 

Stap 4  Aanvraag vaststelling subsidie door werkgever. Dit moet binnen 24 weken na afloop van 

de periode waarover de NOW is toegekend 

Stap 5  Het UWV beslist binnen 52 weken over de definitieve subsidie 

Stap 6  Nabetaling of terugvordering (indien van toepassing) 

 

VRAGEN? 

 

Neem gerust contact met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten op. Wij helpen u graag.  

 

013-4668888  

https://www.devoort.nl/specialisaties/secties/arbeidsrecht 
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