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17 maart 2020 18:45 uur 3 april 2020     1 augustus 2020

THEN NOW&
Beleidsregels onthe�ng verbod 

op Werktijdverkorting 2004
Tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging voor behoud
Werkgelegenheid

Aanvraag Werktijdverkorting (WTV) 
vóór 17 maart 2020 18.45 uur

NOW geldt vanaf 3 april 2020
tot 1 augustus 2020

Behandelde Aanvraag WTV

Vergunning onthe�ng van verbod op 
werktijdverkorting voor periode van 
maximaal 6 weken
- Op grond van de vervallen WTV kon 
de vergunning nog 3 keer voor (max) 
6 weken worden verlengd

Nu in geval van verlenging:

Niet Behandelde 
Aanvraag WTV

De ingediende aanvraag WTV wordt 
beschouwd als aanvraag NOW

Aanvraag NOW

(Uiterlijk) vanaf 14 april tot 
31 mei 2020:
- Elektronische subsidieaanvraag
- Aan de hand van beschikbaar 
gesteld formulier
- Te vermelden bij subsidieaanvraag: 
zie START NOW op de volgende 
pagina
- Eventueel aanvullen aanvraag 
binnen vier weken
- Binnen 13 weken besluit op aanvraag
- Subsidie voor een maximale periode 
van 3 maanden
- Binnen 24 weken na einde periode 
loonsubsidie aanvraag 
subsidievaststelling



START NOW!
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

1. AANVRAAG
Aanvraag kan worden ingediend vanaf 14 april 2020 (tenzij UWV een eerdere datum bekend maakt) tot en met 31 mei 2020. Het formulier 
kan worden ingevuld via www.uwv.nl. In de subsidieaanvraag wordt in ieder geval vermeld:
- indien de werkgever na 31 augustus 2019 een wtv-aanvraag heeft ingediend, het dossiernummer van de aanvraag;
- de verwachte omzetdaling, uitgedrukt in hele procenten, afrondend naar boven; 
- in welke aaneengesloten periode van drie kalendermaanden binnen de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 de werkgever een 
omzetdaling verwacht;
- het loonhe�ngennummer; en 
- het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonhe�ngen ontvangt.

NB: Indien de werkgever onderdeel is van een groep als bedoeld in artikel 6, vierde lid, of indien de werkgever meerdere loonhe�ngen-
nummers heeft, wordt hetzelfde percentage, bedoeld in het vierde lid, onderdeel b, alsook eenzelfde periode voor de verwachte omzetdal-
ing, bedoeld in het vierde lid, onderdeel c, voor alle rechtspersonen en vennootschappen binnen de groep respectievelijk de loonhe�ngen-
nummers gehanteerd.

2. BEHANDELING3. BESLUIT
Binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag wordt 
besluit genomen. 

De subsidiebeschikking vermeld: 
- de periode waarvoor de subsidie wordt verleend; 
- de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening en het 
voorschot. De hoogte van de subsidie wordt berekend aan de 
hand van de formule A x B x 3 x 1,3 x 0,9; 
- de verplichtingen waaraan de werkgever moet voldoen; en
- de termijn waarbinnen de vaststelling van de subsidie moet 
worden aangevraagd.

Bij de beschikking wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van 
80% van het bedrag van de verlening en wordt betaald in ten 
hoogste drie termijnen. 

5. SUBSIDIEVASTSTELLING4. VERPLICHTINGEN
Aan de werkgever aan wie subsidie wordt verleend, worden onder meer 
de volgende verplichtingen opgelegd: 

- de werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden; 
- de werkgever doet na 18 maart 2020 geen verzoek om ontslag wegens 
bedrijfseconomische redenen gedurende het tijdvak waarover subsidie is 
verleend; 
- de werkgever is verplicht de subsidie uitsluitend aan te wenden voor de 
betaling van de loonkosten; 
- de werkgever is verplicht de medezeggenschap of bij het ontbreken 
daarvan, de werknemers te informeren over de subsidieverlening; 
- de werkgever voert een controleerbare administratie zodat alle voor de 
vaststelling van de subsidie van belang zijnde gegevens kunnen worden 
nagegaan en verleent desgevraagd tot vijf jaar na de datum van 
vaststelling van de subsidie inzage in deze administratie. 

DOEL VAN DE NOW VOORWAARDEN NOW
Het doel van de NOW is om werkgevers tegemoet te komen in de 
betaling van de loonkosten, indien sprake is van een acute 
terugval in de omzet met tenminste 20% gedurende een periode 
van drie maanden. De omzetdaling is een gevolg van een 
vermindering in bedrijvigheid door buitengewone 
omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale 
ondernemersrisico kunnen worden gerekend. Door de NOW 
kunnen werkgevers, werknemers in dienst houden - en blijven 
inzetten! - voor de uren die zij werkten voordat sprake was van 
een terugval

Een werkgever die (1) gedurende een aaneengesloten periode van 
drie kalendermaanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 
2020 en (2) verwacht te worden geconfronteerd met een daling 
van de omzet van tenminste 20%, kan per loonhe�ngennummer 
een subsidie verkrijgen over de loonsom in de periode van 1 maart 
tot en met 31 mei 2020. De omzetdaling is het resultaat van het 
verschil tussen de verwachte omzetdaling en de referentie-omzet. 
De referentie-omzet wordt bepaald aan de hand van de omzet 
over 2019 gedeeld door vier, of - indien het bedrijf na 1 januari 
2019 is aangevangen - de omzet tot 1 maart 2020 gedeeld door 
het aantal operationele maanden, vermenigvuldigd met drie.

De werkgever krijgt de gelegenheid om een onvolledige aanvraag 
binnen 4 weken aan te vullen. 

De subsidieverlening wordt geweigerd indien de aanvraag niet 
voldoet aan de in de regeling gestelde eisen: 
- niet of onvoldoende aannemelijk is dat de omzetdaling van de 
betre�ende werkgever ten minste 20% zal zijn; 
- het rekeningnummer dat bij de aanvraag is opgegeven niet 
correspondeert met het in de aanvraag opgegeven 
loonhe�ngennummer en de daaraan verbonden rekeninggegevens;
- geen loongegevens beschikbaar zijn in de polisadministratie, 
bedoeld in artikel 33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie 
werk en inkomen, over de aangiftetijdvakken, bedoeld in artikel 10, 
tweede tot en met vierde lid; of 
- de aanvraag anderszins niet voldoet aan de in deze regeling 
gestelde eisen.

De vaststelling van de subsidie dient binnen 24 weken na 
afloop van de aaneengesloten periode van drie maanden 
door middel van een door de minister vast te stellen 
formulier (digitaal) te worden aangevraagd.

Bij de aanvraag van de vaststelling worden in ieder geval 
meegezonden: 
- de definitieve gegevens over de omzetdaling alsmede 
documentatie en informatie waaruit dit blijkt; 
- de accountantsverklaring, en 
-een verklaring dat voldaan is aan de verplichtingen. 

De minister stelt de subsidie vast binnen 22 weken na de 
ontvangst van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid


