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Hoe zit het met de noodmaatregel NOW,
wat zijn de voorwaarden?
NOW staat voor Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van
Werkgelegenheid. Het doel is dus voorkomen c.q. beperken van ontslag, door
middel van een tegemoetkoming in de loonkosten.
NOW 1.0 en 2.0
In april is een eerste keer deze noodmaatregel NOW ter beschikking gesteld,
inmiddels bekend als NOW 1.0. De NOW verving toen de maatregel
werktijdverkorting. NOW 1.0 is per 6 juni afgesloten. In mei werd bekend dat
er een volgend noodpakket komt, met als onderdeel ook NOW 2.0.
NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd, uiterlijk tot en met 31 augustus
2020.
Voorwaarde is (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%. Voor de
verschillende tijdvakken van de NOW gelden net iets andere voorwaarden of
clausules. Bekijk daarom de onderstaande bronnen meer exacte informatie,
algemeen of per tijdvak:
•
•
•

•

•

Algemene informatie NOW van de rijksoverheid (website)
Noodpakket 2.0 Website rijksoverheid: noodpakket 2.0 tot 1 oktober
(website)
NOW 2.0:
Van de rijksoverheid: Kamerbrief 22 juni Aanbieding NOW 2.0 (pdf) &
bijlage regeling vaststelling tweede tranche tijdelijke subsidieregeling
NOW 2.0 (pdf)
Van SFA: nieuwsbrief SFA 26 juni en nieuwsbrief SFA 6 juni
NOW 1.0:
Van de rijkoverheid:
–Kamerbrief 22 juni Aanbieding NOW 2.0 (pdf) & bijlage regeling
vaststelling tweede tranche tijdelijke subsidieregeling NOW 2.0 (pdf);
–Samenvatting tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkgelegenheid NOW1.0 (pdf rijksoverheid)
Van SFA: Informatie website SFA over NOW 1.0_25 juni 2020 (pdf)
Voor alle coronagerelateerde nieuwsbrieven en berichten:
zie onze pagina Nieuwsberichten

NOW = loonsubsidie, voor wie en wat valt eronder?
NOW: wie valt eronder en wie niet?
De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers
die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de
werknemersverzekeringen.
Het geldt ook voor werknemers met een flexibel contract (waaronder ook
oproepkrachten voor wie geen loondoorbetalingsplicht geldt).
Een eventuele fictieve dienstbetrekking valt er ook onder (een zzp’er die als
werknemer te beschouwen valt, als er geen echte opdrachtovereenkomst is
conform artikel 18 cao).
Niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s vallen niet binnen de regeling.
Voor directeuren van BV’s (géén DGA’s) geldt de NOW wel als ze onder de
werknemersverzekeringen vallen en voor hen premie wordt ingehouden op
het loon.
Voor meer informatie: UWV-website: voor welke werknemers vraag ik NOW
aan?
Welk loon telt?
De ‘loonsom’ betreft alle lonen per LH-nummer, minus werkgeversbetalingen
(uitkeringen UWV via werkgever) en minus de gericht vrijgestelde kosten
zoals dat heet (denk aan reis- en studiekosten). Je accountant kan het begrip
‘loonsom’ zoals gehanteerd in de NOW uitleggen.
Basis voor de loonsomberekening NOW 1.0 is januari 2020. Bij NOW 2.0 is de
basis voor de loonsom berekening maart 2020.
Op de loonsom geldt bij NOW 1.0 een toeslag van 30% (bedoeld voor de
opbouw van vakantiegeld, pensioen en voor werkgeverspremies). Bij NOW
2.0 is de toeslag verhoogd naar 40%.
Zie de UWV-website voor meer informatie over loon en verschillen NOW 1.0
en 2.0

NOW: procedure UWV en voorbeeld berekening
Procedure: aanvraag bij UWV
Voor de aanvraag ga je naar de UWV-website.
UWV heeft het loket voor NOW 1.0 inmiddels gesloten. Een aanvraag voor
NOW 2.0 kan worden ingediend vanaf 6 juli, uiterlijk tot en met 31 augustus
2020.
Voorbeeld subsidieberekening
Je vindt op de UWV-site een uitleg van de subsidieberekening voor NOW 2.0.
Voorschot
UWV verstrekt op basis van de aanvraag een voorschot van in elk geval 80%
van het aangevraagde bedrag. Het kan na aanvraag nog twee tot vier weken
duren voordat een werkgever het voorschot van 80% binnen heeft.
Bij NOW 2.0 geldt een periode van vier maanden en wordt in twee keer
uitbetaald: de eerste tegemoetkoming is de eerste twee maanden. Twee
maanden na de betaling van de eerste tegemoetkoming volgt de
tegemoetkoming voor de andere twee maanden.
Toekenning / nacalculatie
Voor zowel NOW 1.0 als 2.0 geldt: achteraf wordt vastgesteld wat het
daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een
accountantsverklaring vereist. (‘Groot’ is volgens de UWV-website: bij een
voorschot van €100.000 of meer en bij een definitieve tegemoetkoming van
€125.000 of meer.)
De definitieve tegemoetkoming wordt dus achteraf vastgesteld. Daarbij kan
sprake zijn van een nabetaling of terugvordering.

Noodpakket en NOW 2.
Het corona noodpakket – en daarbinnen de NOW – wordt voorgezet.
In deze visual over de NOW 2.0 wordt de verlengde maatregel samengevat.
Vrijdag 5 juni heeft SFA een nieuwsbrief over de NOW 2.0 gestuurd.
Na de definitieve behandeling in de Tweede Kamer is vrijdag 26 juni een 2e
nieuwsbrief over NOW 2.0 gestuurd.

Wat zijn andere economische maatregelen dan NOW?
De rijksoverheid biedt op deze webpagina een totaaloverzicht van financiële
regelingen, waar per regeling meer informatie te vinden is.
Daaruit lichten we hier twee maatregelen toe:
Uitstel belastingbetaling
Getroffen ondernemers (ook zzp’ers) kunnen eenvoudiger uitstel van
belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit
geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (BTW).
Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden
betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen.
Daar krijg je langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken
ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd naar
bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de
belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.
> meer informatie over belastingmaatregelen
Verruiming garantiefonds
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van
bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie
Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het
garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.
> meer informatie over Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO)
Meer lezen?
Zie de Kamerbrief Noodpakket banen en economie van 17 maart. Voor het
vervolg, zie deze pagina van de rijksoverheid over noodpakket 2.0.
En of volg de berichtgeving via het KvK coronaloket.

Is er iets geregeld voor zzpérs die zonder werk komen te
zitten?
Er is een aantal regelingen waar zzp’ers gebruik van kunnen maken.
Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Zelfstandigen/zzp’ers kunnen voor een periode van drie maanden, via een
versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor
levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft
niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor
zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. In
de gemeenten wordt met alle macht gewerkt om vanaf maandag 23 maart de

aanvraagstroom te verwerken die naar verwachting meer dan 100.000
aanvragen bedraagt. Je neemt voor deze maatregel contact op met je eigen
gemeente.
TOZO 2.0: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo) zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 4
maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 30
september 2020. Er zijn verschillen; er is nu bijvoorbeeld sprake van een
partnerinkomenstoets.
> meer informatie over TOZO 1.0 en 2.0
Uitstel belastingbetaling
Getroffen ondernemers inclusief zzp’ers kunnen eenvoudiger uitstel van
belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit
geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (BTW).
Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden
betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen.
Daar krijg je langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken
ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd naar
bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de
belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%.
Voor zzp’ers geldt dat ze recht houden op zelfstandigenaftrek als ze minder
werk hebben.
> meer informatie over belastingmaatregelen
Verruiming garantiefonds
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van
bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie
Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het
garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro.
> meer informatie over Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)
Volg voor meer informatie ook het KvK-coronaloket.

