
 
 
 
Aanvullingen ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 2.0’ 
 
 

 U kunt de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 aanvragen voor de loonkosten over de periode juni tot en 
met september, mits u tenminste 20% omzetverlies verwacht.  

 Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat overige subsidies die u in het kader van de 
coronacrisis ontvangt als omzet meetellen. De NOW wordt niet gezien als omzet. 

 De referentiemaand voor de loonsom voor de NOW 2.0 is maart 2020.  

 Voor de loonsom neemt het UWV de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst 
automatisch over. Uw werkgeverslasten worden bij de NOW 2.0 voor 40% gecompenseerd. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – 
om een reservering voor vakantiegeld.  

 Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom - zoals gebruikt bij het voorschot - 
vergeleken met de loonsom van de 4-maandsperiode juni 2020 tot en met september 2020.  

 Anders dan in de NOW 1.0 is in NOW 2.0 geen aparte regeling opgenomen voor 
seizoensbedrijven of andere werkgevers met een hogere loonsom in de meetperiode dan in de 
referentieperiode, zoals nieuw gestarte bedrijven en bedrijven die door overname zijn gegroeid.  

 Bij grotere ontslagaanvragen wordt het totale subsidiebedrag met 5% verminderd als u in de 
periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld 
in de Wet melding collectief ontslag (WMCO) doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of 
meer werknemers in een WMCO-werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. 
De extra korting wordt niet toegepast als u een akkoord over de ontslagaanvraag heeft bereikt met 
de belanghebbende vakbonden (of bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van 
werknemers). Is dat niet gelukt dan wordt de subsidie alsnog niet met 5% verminderd als deze 
partijen gezamenlijk een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie hebben verzocht 
om te beoordelen of het voorgestelde aantal ontslagen noodzakelijk is en de werkgever dit 
verzoek op het moment van aanvragen van de vaststelling van de subsidie niet heeft ingetrokken. 

 Een bedrijf of concern mag bij een beroep op de NOW 2.0 geen dividend of bonussen uitkeren of 
eigen aandelen inkopen over 2020 als een subsidie van € 125.000 of meer, of een voorschot van 
€ 100.000 of meer wordt ontvangen.  

 Bij de aanvraag van de definitieve vaststelling dient u een accountantsverklaring te overleggen. 
Dit hoeft niet bij een voorschot van minder dan € 100.000. Deze vrijstelling vervalt als de totale 
subsidie op het niveau van de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groep wordt vastgesteld op  
€ 125.000,- of meer.  

 De aanvraag voor de NOW 2.0 kunt u indienen vanaf 6 juli a.s. tot en met 31 augustus 2020 met 
een formulier dat het UWV via www.uwv.nl beschikbaar stelt. Daarbij dient u de procentuele 
verwachte omzetdaling te vermelden, het loonheffingennummer en de aaneengesloten  
4-maandsperiode waarover u de omzetdaling verwacht. En ook het rekeningnummer waarop u 
betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Als het UWV positief oordeelt, 
keert het UWV een voorschot van 80% uit, te betalen in twee termijnen.  

 Binnen 24 weken na 15 november 2020 dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Als de 
door u gekozen omzetperiode eindigt met de maand november dan vraagt u de vaststelling aan 
binnen 24 weken na afloop van de omzetperiode. Is er een accountantsverklaring vereist, dan is 
deze termijn 38 weken. Vervolgens zal het UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Bij 
de afrekening kan sprake zijn van terugvordering of nabetaling. 

 
 


