
 

 

Aan B&B  

 

Onderwerp Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)  

 

Memo 

Datum 7 april 2020 

 

Van Jeroen Ermers 

jeroen.ermers@uwv.nl  

  

 

Bezoekadres 

 

    

Samenvatting  

Na de uitbraak van het coronavirus zijn er verschillende maatregelen genomen om 

verspreiding van het virus te beperken. Veel bedrijven gingen (tijdelijk) dicht. Hierdoor 

dreigen veel mensen hun werk kwijt te raken, waarbij ze een beroep op de WW zouden 

moeten doen. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid  

(NOW) moet dit voorkomen. De NOW is een tegemoetkoming voor werkgevers in de 

loonkosten van de periode maart tot en met mei 2020. In grote lijnen is de subsidie 90 % 

van de gemiddelde omzetdaling x loonsom in januari.  

 

De regeling is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Dat betekent dat niet met alle bijzondere 

situaties rekening kan worden gehouden. De wetgever heeft echter bewust ervoor gekozen 

om de regeling eenvoudig en eenduidig uit te kunnen voeren. Er is dan ook in het primaire 

proces geen mogelijkheid om maatwerk te verrichten. In bezwaar zal bij een onevenredige 

uitkomst bekeken moeten worden of maatwerk kan worden verleend.   

 

Opbouw van de notitie  

 

De notitie bestaat uit vijf hoofdstukken. De eerste drie gaan vooral over de inhoud, de 

laatste twee meer over formele aspecten.  

 

Tip: zet onder het tabblad ‘Beeld’ een vinkje bij navigatievenster, dan kun je snel naar de 

juiste paragraaf.  

 

In de eerste paragrafen som ik in grote lijnen het doel en de voorwaarden voor de subsidie. 

In bezwaar en beroep zal je als medewerker waarschijnlijk het meeste gebruik maken van de 

paragrafen waarin de begrippen in de NOW worden toegelicht (hoofdstuk 2). De begrippen 

worden uitgelegd en ik bespreek daarbij direct alle bijzonderheden. Vervolgens worden deze 

begrippen toegepast in een berekening van de hoogte van de subsidie (hoofdstuk 3). In 

hoofdstuk 4 bespreken we de bijzonderheden bij terug- en invordering. In het vijfde 

hoofdstuk over de meer formele aspecten van de subsidieregeling wordt de regeling in een 

breder verband geplaatst. De verschillende proces stappen van verlenen tot vaststellen 

worden daar besproken. .  

 

Een aantal malen wordt de tekst onderbroken door kaders met (reken) voorbeelden en een 

tekst met verdieping. De stukken met verdieping zullen in de regel niet direct nodig zijn om 

een lopende zaak af te handelen, maar dienen voor een beter begrip. Het kan echter zijn dat 

in bezwaar of beroep juist op deze punten iets wordt aangevoerd.  
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Veel voorkomende bezwaren:   

 De werkgever moet opgeven in welke periode van drie kalendermaanden hij een 
omzetdaling verwacht. Hij kan deze keuze niet meer aanpassen. Zie hiervoor 
hoofdstuk 2 onder het begrip Meetperiode. 

 De berekening gaat uit van een referentieperiode over het jaar 2019. Dit leidt niet 
altijd tot een optimale uitkomst. Zie hiervoor hoofdstuk 2 onder Referentieperiode.  

 Er wordt gerekend met de loonsom in januari. Niet iedere werkgever heeft hierover 
(juist) loonaangifte gedaan. Zie hiervoor hoofdstuk 2 onder Loonsom.    

 De aanvraag wordt ingediend door de werkgever per loonheffingennummer. Als in een 
concern meerdere loonheffingennummers zijn wordt de aanvraag weliswaar per 
loonheffingennummer gedaan, maar moet de omzetdaling op concernniveau worden 
bepaald. Zie hiervoor hoofdstuk 2 onder Concern en Afwijken van de hoofdregel bij 
concern.  

 De werkgever mag geen verzoek te doen bij UWV de arbeidsovereenkomst op te 
zeggen op bedrijfseconomische gronden. Indien de werkgever dit toch doet wordt de 
subsidie verlaagd. Zie hiervoor hoofdstuk 3 onder Ontslagaanvraag.  

 Bij de definitieve vaststelling zal een hoger omzetverlies leiden tot een hogere 
subsidie, en dus tot een nabetaling of lagere terugvordering. Zie hiervoor hoofdstuk 2 
onder Omzetdaling, controle bij de vaststelling en hoofdstuk 4 Terug- en invordering  

 Bij de definitieve vaststelling zullen naar verwacht veel werkgevers met een 
terugvordering worden geconfronteerd vanwege een dalende loonsom. Zie hiervoor 
hoofdstuk 3 onder Lagere loonsom en Hoofdstuk 4, Terug- en invordering  

 

Meer informatie 

Deze notitie geeft in het algemeen weer hoe de NOW in elkaar zit. Voor de tweede en 

volgende tranches van de subsidie gelden enkele bijzondere, afwijkende regels. Kijk hiervoor 

naar de notities NOW 2 NOW 3 en NOW 4  

 

In de voorschotfase waren er veel bezwaren bij een situatie waarin een overgang van 

onderneming speelt. Over deze materie zijn twee aparte memo’s geschreven, Wovon 

uitvoering BB (juni 2020) en De NOW en overname .   

 

Over systematiek van verlenen en vaststellen, en wat dat meebrengt, zie meer uitgebreid de 

notitie Verlenen en vaststellen NOW  

 

Voor meer informatie over ondernemingsrecht en wat dat betekent voor de vaststelling NOW 

zie de notitie Ondernemingsrecht en de definitieve vaststellingsaanvraag NOW  

 

Er is een aparte notitie verschenen over het onderwerp intrekkingen van de aanvraag en het 

vervolgens aanpassen van de meetperiode voor de omzetdaling in een volgende tranche, zie 

Notitie intrekkingen  
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Voor werkinstructies en procesafspraken zie Werkinstructie NOW 1  en Werkinstructie NOW 2  

 

De beslistermijn in bezwaar is zes weken: afwijken van die termijn kan namelijk alleen bij 

wet in formele zin. Het B&B beleid over termijnen in verband met de coronacrisis is van 

toepassing: Beslistermijn en coronavirus. 

 

Op de kennisbank staat verder een overzicht met tekstblokken voor (hoger) beroep.   

 

De medewerker Hoger Beroep/DJKC heeft toegang tot informatie die is verzameld op 

OneNote, Werktijdverkorting . 

 

Voor nieuws en achtergronden zie de Themapagina NOW.  

 

 

Inhoud 

Samenvatting ................................................................................................................................. 1 

Opbouw van de notitie .............................................................................................................. 1 

Meer informatie ........................................................................................................................ 2 

1. Doel en aard van de regeling ..................................................................................................... 5 

Wanneer recht op subsidie ....................................................................................................... 6 

Loonsom gelijk houden ............................................................................................................. 7 

Geen misbruik van recht ........................................................................................................... 7 

Informatieplicht ......................................................................................................................... 8 

Geen recht ................................................................................................................................. 8 

Verlenen en vaststellen ............................................................................................................. 9 

2. Begrippen in de regeling ............................................................................................................ 9 

Omzet ........................................................................................................................................ 9 

Meetperiode ............................................................................................................................ 10 

Referentieperiode ................................................................................................................... 10 

Calamiteit in de referentieperiode ...................................................................................... 10 

Omzetdaling ............................................................................................................................ 11 

Concern ................................................................................................................................ 11 

Afwijken van hoofdregel bij concerns (art. 6a) ................................................................... 14 

Binnen concern dezelfde meetperiode voor omzetdaling .................................................. 17 

Controle bij de vaststelling .................................................................................................. 18 



 
Memo 

 

Pagina 

4 van 70 

Subsidieperiode ....................................................................................................................... 18 

Loonsom .................................................................................................................................. 19 

Loon SV ................................................................................................................................ 20 

Uitkeringen .......................................................................................................................... 20 

Vakantiegeld ........................................................................................................................ 20 

Werkgever betaalt het vakantiegeld niet of te laat ............................................................ 22 

Pensioenpremie over vakantiegeld ..................................................................................... 22 

Extra periode salaris ............................................................................................................ 24 

Overige bijzondere beloningen ........................................................................................... 24 

Incidentele betalingen niet in de tabel bijzondere beloningen .......................................... 25 

Loon bijzonder tarief bevat meerdere loonelementen ....................................................... 25 

Geen aangifte ...................................................................................................................... 27 

Nul loonsom......................................................................................................................... 27 

Te late aangifte of correctie ................................................................................................ 29 

Laag loon in eerste aangiftetijdvak, hoog loon in subsidieperiode ..................................... 30 

Overgang van onderneming / rechtsvormwijziging ............................................................ 32 

Werkgever ............................................................................................................................... 32 

Buitenlandse werkgever ...................................................................................................... 32 

Werknemer .............................................................................................................................. 33 

Inlenen van werknemers ..................................................................................................... 34 

3. Berekening ............................................................................................................................... 35 

Verlenen subsidie met voorschot ............................................................................................ 35 

Vaststelling .............................................................................................................................. 36 

Lagere loonsom ................................................................................................................... 36 

Ontslagaanvraag .................................................................................................................. 41 

Hoger loon in maart dan in januari ..................................................................................... 46 

4. Terug – en invordering ............................................................................................................ 48 

Discretionaire bevoegdheid .................................................................................................... 49 

Regels rond terug- en invorderen ........................................................................................... 50 

Uitstel van betalen, afzien van invorderen ............................................................................. 50 

Samenhangende besluiten ...................................................................................................... 50 



 
Memo 

 

Pagina 

5 van 70 

5. Formele aspecten .................................................................................................................... 52 

Verlenen en vaststellen ........................................................................................................... 52 

Verlenen .................................................................................................................................. 52 

Aanvraag .................................................................................................................................. 53 

Te late aanvraag .................................................................................................................. 53 

Werktijdverkorting .................................................................................................................. 54 

Intrekken of wijzigen verlening ............................................................................................... 54 

Verplichtingen ......................................................................................................................... 54 

Opschorten .............................................................................................................................. 55 

Beëindiging bedrijf ............................................................................................................... 56 

Vaststellen ............................................................................................................................... 56 

Wie zijn deskundige derden? .............................................................................................. 58 

Eisen accountantsverklaring ................................................................................................ 58 

Uitkomst accountantscontrole ............................................................................................ 60 

Intrekken of wijzigen vaststelling in nadeel werkgever .......................................................... 60 

Verzoek tot terugkomen op eerder besluit ............................................................................. 62 

Reformatio in Peius ................................................................................................................. 64 

Termijnen ................................................................................................................................ 64 

Mandaat .................................................................................................................................. 64 

Wetsfamilie.............................................................................................................................. 64 

Bevoegde rechter in hoger beroep ......................................................................................... 65 

Belanghebbende ...................................................................................................................... 65 

Horen van werkgever .............................................................................................................. 66 

Gegevensverwerking ............................................................................................................... 66 

Openbaarmaking ..................................................................................................................... 67 

Bijwerkgegevens .......................................................................................................................... 68 

 

 
1. Doel en aard van de regeling  

Na de uitbraak van het coronavirus zijn er verschillende maatregelen genomen om 

verspreiding van het virus te beperken. Veel bedrijven zijn gesloten, op last van de overheid 
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of op eigen initiatief. Hierdoor dreigen veel mensen hun werk kwijt te raken, waarbij ze een 

beroep op de WW zouden moeten doen. De overheid ziet deze situatie niet als normaal 

ondernemersrisico.  

 

Voor dergelijke bijzondere situaties is in beginsel de Regeling Werktijdverkorting bedoeld. Op 

grond van deze regeling geeft de minister van SZW werkgevers toestemming om de werktijd 

te verkorten en krijgen de betrokken werknemers een recht op deeltijd-WW. Er zijn dan ook 

veel aanvragen ingediend voor Werktijdverkorting. Er lagen medio maart 2020 zoveel 

aanvragen (55.000 aanvragen voor bijna 800.000 werknemers) dat deze niet meer snel 

konden worden beoordeeld en toegekend. De mogelijkheid tot ontheffing van het verbod op 

werktijdverkorting is daarom per 17 maart 2020, 18.45 uur, beëindigd.  

 

De minister heeft voor een andere oplossing gekozen, de Eerste tijdelijke noodmaatregel 

overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Op grond van deze regeling worden 

subsidies verstrekt aan werkgevers. Aanvragen voor werktijdverkorting waarop nog niet is 

beslist worden beschouwd als aanvragen om subsidie op grond van de NOW.     

  

De Regeling NOW heeft als doel om bij een acute en zware terugval in de omzet (20% of 

meer) werkgevers mogelijk te maken om hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te 

houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van die zware terugval. Zij kunnen 

een subsidie ontvangen als tegemoetkoming in de loonkosten. Het gaat om al het SV loon, 

dus geen onderscheid naar soort contract. De minister wil stimuleren ook werknemers met 

een flexibel contract door te laten betalen. Ook uitzendbureaus kunnen een aanvraag 

indienen voor zover zij hun uitzendkrachten in dienst houden. Het is een subsidie die aan de 

werkgever wordt verstrekt, geen uitkering voor werknemers. Het subsidiebedrag is niet 

gekoppeld aan het in dienst houden van bepaalde werknemers. Werknemers maken geen 

WW-recht op. Van de werkgever wordt verwacht dat hij de loonsom in de tijden van corona 

gelijk houdt; wie die werknemers zijn is minder belangrijk.  

  

De regeling is zo eenvoudig mogelijk gehouden. Dat betekent dat niet met alle bijzondere 

situaties rekening kan worden gehouden. Eenvoud in de uitvoering gaat hier voor op het 

zoveel mogelijk recht doen aan alle omstandigheden van het geval. Alleen in uitzonderlijke 

situaties is in bezwaar ruimte voor maatwerk. Overleg deze situaties altijd met de (d)JKC 

medewerker.  

  

Omdat het om een subsidie gaat en niet om een uitkering gelden specifieke regels over 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie, vaststellen van het recht, 

herziening en terugvordering, etc. Die regels wijken soms af van wat we gewend zijn bij 

uitkeringen.   

 

Wanneer recht op subsidie  

De NOW ziet op situaties waarin sprake is van een omzetdaling van ten minste 20% over een 

periode van drie kalendermaanden wegens buitengewone omstandigheden - zoals de 

coronacrisis - die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden 

gerekend. Daarbij hoeft niet aangetoond te worden in welke mate de buitengewone 
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omstandigheden aan de omzetdaling van ten minste 20% bijdragen. De werkgever hoeft 

geen oorzakelijk verband aan te tonen met de coronamaatregelen. De termijn van drie 

kalendermaanden kan beginnen op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020.  De wetgever houdt er 

rekening mee dat de effecten van de coronacrisis kunnen na-ijlen: een werkgever wordt 

mogelijk pas op een later moment ermee geconfronteerd.  

 

De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart tot en met mei 

2020. Dit geldt ook als de omzetdaling in een andere periode valt. Daarbij wordt in beginsel 

vergeleken met de loonsom in januari 2020. Dat is de laatste maand voor de uitbraak van 

het virus waarvan de gegevens al in de polis staan.  Ook kosten zoals werkgeverspremies en 

werknemersbijdragen aan pensioen worden gecompenseerd. Er geldt een forfaitaire opslag 

van 30% voor werkgeverslasten. Met het oog op de uitvoerbaarheid worden dus niet de 

exacte werkgeverslasten in individuele situaties in aanmerking genomen.  

 

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Dit geldt bij een omzetdaling van 

100%. Bij een lagere omzetdaling is de subsidie evenredig lager. Bij een omzetdaling van 

50% bedraagt de subsidie 45% (= 50% van 90%) en bij een omzetdaling van 20% bedraagt 

de subsidie 18% (= 20% van 90%), etc. De omzetdaling moet in ieder geval 20% bedragen. 

Bij de regeling voor Werktijdverkorting was sprake van een vergelijkbare ondergrens, 

namelijk het naar verwachting niet kunnen benutten van 20% van de ter beschikking 

staande arbeidscapaciteit.  

 

In grote lijnen is de subsidie 90 % van de gemiddelde omzetdaling x loonsom in januari x 3. 

Dit betekent dat een werkgever die een relatief even grote omzetdaling heeft als een daling 

van de loonsom (bijvoorbeeld 50% omzetdaling en 50% minder loonsom), geen subsidie 

krijgt. De regeling heeft immers als doel werkgelegenheidsverlies te voorkomen.  

Loonsom gelijk houden 

De werkgever is verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Het begrip  

"loonsom" is hier niet nader omschreven. Bedoeld wordt dat de loonsom in de periode 

waarover de werkgever subsidie krijgt zoveel mogelijk gelijk blijft met het loon waarover een 

voorschot wordt verleend. Van de werkgever wordt verwacht dat hij de subsidie alleen 

gebruikt om de loonkosten te betalen.  

Geen misbruik van recht 

De werkgever is verplicht te handelen in overeenstemming met het doel van deze 

subsidieregeling. Omdat de regeling in zeer korte tijd is opgesteld en lang niet alle situaties 

kunnen worden voorzien valt niet uit te sluiten dat een werkgever die niet te goeder trouw is 

de regeling gebruikt voor een ander doel dan waarvoor hij is bedoeld. Aanpassen van de 

regeling kan, maar werkt alleen naar de toekomst toe. UWV heeft dus behoefte aan een 

algemene 'misbruik van recht' bepaling. Deze is opgenomen in de artikelen 13 en 16 van de 

Regeling. Dit biedt de mogelijkheid om bij evident misbruik het voorschot op te schorten of 

de subsidie te weigeren.  
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Informatieplicht 

De werkgever moet UWV informeren als er iets wijzigt in zijn situatie dat van belang kan zijn 

voor de hoogte van de subsidie. Hij kan de aanvraag echter niet meer aanpassen 

(bijvoorbeeld een andere meetperiode opgeven). Als de werkgever zijn informatieplicht niet 

nakomt, is dat een grond om terug te komen op de vaststelling van de subsidie (art 4:49 

Awb en artikel 16 Regeling). 

Geen recht 

Er is een aantal gronden om de aanvraag te weigeren. In artikel 4:35 Awb is een opsomming 

opgenomen. Zo kan de subsidie worden geweigerd als surseance, faillissement of 

schuldsanering is aangevraagd.  

 

 

 

Verdieping  

 

Betalingsonmacht is een weigeringsgrond. UWV heeft echter als beleid om 

de subsidie dan niet te weigeren maar subsidie te verstrekken voor zover 

recht bestaat. Bij de definitieve vaststelling wordt bekeken op hoeveel 

subsidie uiteindelijk recht bestaat. De curator moet dus om een definitieve 

vaststelling vragen. Laat de curator dat na dan wordt de subsidieverlening 

ingetrokken en moet het voorschot worden terugbetaald. 

Betalingsonmacht kan een aanleiding zijn om de verdere betaling van 

voorschotten te schorsen. 

   

 

De weigeringsgronden die zijn opgesomd in artikel 4:35 Awb zijn aanvullend: zij gelden 

naast de weigeringsgronden in de subsidieregeling zelf. In de Regeling zijn de 

weigeringsgronden opgenomen in artikel 5.  

  

Dat rijtje weigeringsgronden is op het eerste gezicht beperkt:  

a. niet of onvoldoende aannemelijk dat de omzetdaling ten minste 20% zal zijn; 

b. het rekeningnummer dat is opgegeven correspondeert niet met het loonheffingennummer; 

c. er zijn geen loongegevens beschikbaar over januari 2020 of november 2019, dan wel de 

periode maart-mei 2020.1  

d. de aanvraag voldoet niet aan de eisen in de regeling. 

 

De laatste grond biedt ruimte om een subsidie te weigeren als niet wordt voldaan aan de 

voorwaarden en verplichtingen in de Regeling. Dit is van belang omdat zo ook nadat de 

subsidie is verleend de subsidie nog kan worden ingetrokken.  

 

 

Verdieping 

 

                                                
1 Zie hierover uitgebreid de paragraaf: Gevolgen wijziging per 29 mei 2020 voor de weigering.  



 
Memo 

 

Pagina 

9 van 70 

De werkgever mag alleen een rekeningnummer opgeven dat bekend is bij 

de Belastingdienst. Het kan voorkomen dat dit een G-rekening is. De G-

rekening is een geblokkeerde rekening die alleen gebruikt mag worden om 

loonheffingen te betalen. De werkgever kan niet aan het geld komen als 

wij hier subsidie op zouden storten. Bij deze werkgevers staat UWV bij 

uitzondering toe dat een ander rekeningnummer wordt gebruikt. 

   

Verlenen en vaststellen   

Het verstrekken van de subsidie gaat in twee stappen: verlenen en vaststellen. Dit heeft 

ermee te maken dat een subsidie in de regel vooraf wordt verleend, voordat de activiteit die 

voor subsidie in aanmerking komt heeft plaatsgevonden. Pas achteraf kan worden 

vastgesteld of de subsidieontvanger inderdaad dat heeft gedaan waarvoor subsidie werd 

aangevraagd.  Over het verschil tussen verlenen en vaststellen zie verder het hoofdstuk 

Formele aspecten. Voor nu is het voldoende te weten dat de subsidie in twee fases wordt 

verstrekt: een voorschot (verlenen) en een definitieve afrekening (vaststellen).   

 

2. Begrippen in de regeling  

Om te kunnen beoordelen of de subsidie goed is berekend is het nodig de verschillende 
begrippen in de regeling te begrijpen.  
 

Omzet 

De afname van omzet geldt als uitgangspunt. Dat is een objectief criterium: de daling is 

meetbaar en verifieerbaar. Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij het 

jaarrekeningenrecht.  

 

Op grond van art. 2:377, lid 6 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 940) 

wordt uitgegaan van de netto-omzet, waarbij het gaat om de opbrengst uit levering van 

goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en 

dergelijke van over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de 

uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Wijzigingen in onderhanden 

projecten gelden als omzet.  

 

Bij sommige werkgevers is het omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet 

goed toepasbaar. Denk hierbij aan non-profit organisaties, die geen winst-en-verliesrekening 

opstellen maar een exploitatierekening of staat van baten en lasten. Alle opbrengsten van 

waaruit de loonkosten worden betaald worden dan als omzet gezien voor deze regeling: alle 

baten, opbrengsten, uitkeringen, subsidies, bijdragen, giften of declaraties. NB subsidies 

toegekend op grond van de NOW tellen niet mee!   

 

Als er sprake is van subsidies of baten over een langdurige periode (langer dan de 

meetperiode of de referentieperiode, zie hieronder) wordt deze subsidie of baat enkel naar 

rato in aanmerking genomen.  
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Naar gelang de grootte van de onderneming gelden andere eisen voor de jaarrekening.  

 

Middelgrote werkgevers hoeven in hun winst- en verliesrekening alleen het 

brutobedrijfsresultaat te melden (en niet hun netto-omzet). Micro- en kleine werkgevers 

mogen in de meeste gevallen de fiscale netto-omzet hanteren die zij ook gebruiken voor hun 

aangiften bij de Belastingdienst.2  

Meetperiode  

Om in aanmerking te komen voor een subsidie op grond van de NOW geldt een drempel van 

20% omzetdaling over drie kalendermaanden. Een terugval in de vraag of productie vanaf 

maart 2020 zal niet altijd onmiddellijk tot een terugvallende omzet leiden. De werkgever kan 

daarom ervoor kiezen een andere periode van drie maanden te nemen dan de drie maanden 

vanaf 1 maart 2020. De meetperiode kan ook starten 1 april of 1 mei 2020. Het moet daarbij 

altijd om een aaneensluitende periode van drie maanden gaan. Deze keuze moet gemaakt 

worden bij de aanvraag. De meetperiode kan niet meer worden aangepast. De wetgever wil 

dit niet toestaan om te voorkomen dat werkgevers gaan schuiven met omzet om tot het 

beste resultaat te komen.  

 

Het gaat om een gemiddelde omzetdaling van 20% over drie maanden. Een vrij beperkte en 

kortdurende daling van de omzet leidt dus niet tot een recht op tegemoetkoming. Dan wordt 

verwacht dat een werkgever voldoende voorbereid is om een dergelijke situatie het hoofd te 

bieden. Daalt de omzet in een maand tijd met 60%, dan is dat gemiddeld over drie maanden 

20% en bestaat wel recht op een subsidie.  

Referentieperiode 

De omzet in de meetperiode wordt vergeleken met een referentieperiode. De 

referentieperiode is de omzet in het kalenderjaar 2019, gedeeld door vier. Voor 

ondernemingen die in de loop van 2019 of in de eerste twee maanden van 2020 zijn 

uitgebreid, kan dit nadelig uitpakken. Zij zullen in de meetperiode mogelijk juist meer omzet 

hebben dan in de referentieperiode.  

 

De regeling is daarom per 29 mei 2020 gewijzigd. Bij een werkgever die na 1 januari 2019 

tot uiterlijk 1 februari 2020 is begonnen met de bedrijfsuitoefening, dan wel een ander 

bedrijf heeft overgenomen, kan de werkgever ervoor kiezen om de referentie-omzet te 

berekenen door te kijken naar de omzet gerealiseerd in de periode vanaf de eerste 

kalendermaand van de start van het bedrijf of de overname tot en met 29 februari 2020. De 

referentieperiode kan in het uiterste geval alleen bestaan uit de maand februari 2020. Deze 

alternatieve berekeningsmethode wordt alleen toegepast als de werkgever daarom vraagt bij 

de aanvraag van de subsidievaststelling.   

Calamiteit in de referentieperiode 

Het kan voorkomen dat de werkgever aanvoert dat de referentie-omzet niet 

representatief is, omdat juist in die periode de omzet al erg laag was. Als er sprake 

is van bijzondere overmacht situaties zoals van toepassing bij de 

                                                
2 Zie hierover uitgebreid de notitie over ondernemingsrecht en de vaststelling.  
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Werktijdverkorting kan een uitzondering worden gemaakt. In dat geval worden 

alleen de maanden in aanmerking genomen waarin de calamiteit zich niet 

voordeed. Het gaat dan om gebeurtenissen en ontwikkelingen die niet tot het 

normale bedrijfsrisico gerekend kunnen worden zoals een brand of een 

bedrijfssluiting vanwege gezondheidsrisico’s (varkenspest, Q koorts). Deze zaken 

gaan altijd langs de Kleine commissie.    

Omzetdaling 

Bij de aanvraag van het voorschot moet de werkgever zijn geschatte omzetverlies opgeven. 

De omzetdaling wordt uitgedrukt in een percentage.  

 

De omzetdaling wordt berekend door het verschil tussen de omzet in de referentieperiode en 

de omzet in de gekozen meetperiode in 2020 af te zetten tegen de omzet in de 

referentieperiode.   

 

 

Voorbeeld 

 

Een werkgever had een omzet in 2019 van € 1.200.000 over het gehele 

jaar. In de meetperiode is zijn omzet € 210.000 over de gehele periode.  

 

In dit geval is de omzetdaling:  

  

(€ 1.200.000 / 4) – € 210.000 = 0,30 = 30%  

           (€ 1.200.000 / 4) 

 

 

 

Als een werkgever in 2019 een deel van het bedrijf overdoet aan een opvolger, zal de 

opvolger in dit jaar meer omzet hebben ten opzichte van het referentiejaar. Het ministerie 

van SZW heeft geprobeerd dit nadeel deels weg te nemen door een wijziging van de 

regeling, waarbij de omzet ook kan worden berekend over de periode vanaf de startdatum 

van het bedrijf tot en met februari 2020. Zie hierboven, paragraaf “Referentieperiode’.   

De subsidie wordt bij de definitieve vaststelling op nihil vastgesteld indien de omzetdaling bij 

de vaststelling uiteindelijk minder blijkt te zijn dan 20%. Dit is duidelijkheidshalve 

opgenomen in art 14 van de Regeling. de bepaling over de vaststelling van de subsidie.  

 

In de formule van de berekening van de subsidie in artikel 7 wordt de omzetdaling 

aangeduid als de constante A. In de berekening van het voorschot (artikel 10) wordt dit 

aangeduid als constante A*.   

 

Concern 

Doel van de regeling is ervoor te zorgen dat werkgevers zoveel mogelijk personeel in dienst 

kunnen houden. De wetgever kiest er daarom voor de omzetdaling op het hoogste niveau te 
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bepalen, dat van het concern. Er is anders onvoldoende verband tussen omzet en het op peil 

houden van de loonsom.  

 

Denk daarbij aan personeels-b.v. ’s, waarbij de werknemers binnen een concern in dienst 

zijn van de ene rechtspersoon en de omzet wordt behaald in een andere rechtspersoon, of 

een concern waarin het ene onderdeel de productie doet en het ander de verkoop. Dit 

beperkt ook de mogelijkheden voor strategisch gedrag, bijvoorbeeld door de omzetdaling 

zoveel mogelijk te concentreren bij het onderdeel met de grootste loonsom.  

 De keuze voor omzetbepaling op het niveau van het concern betekent dat sommige 

bedrijven met een forse omzetdaling geen subsidie krijgen, omdat andere onderdelen van 

het concern wel goed blijven draaien. Daar staat tegenover dat bij een daling op 

concernniveau alle onderdelen in aanmerking komen voor subsidie, terwijl dat op basis van 

hun individuele omzet misschien niet het geval was geweest.  

  

Voor het bepalen van de omzetdaling op concernniveau maakt het niet uit of het gaat om 

een groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek of het gaat om een moeder-

dochtermaatschappij verhouding als bedoeld in :artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek. Deze 

worden voor de toepassing van de NOW allebei behandeld als een groep. In het 

jaarrekeningenrecht wordt het begrip groepsmaatschappij onder 2:24b BW gebruikt. De 

rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een dergelijke groep zijn verbonden, 

worden aangeduid als groepsmaatschappij. 

  

Groep (2:24b BW) :  

• Naar rechtsvorm zelfstandige ondernemingen  

• Economische eenheid 

• Organisatorische verbondenheid 

• Centrale leiding  

 

Moeder-dochter (2:24a BW): de andere rechtspersoon:  

• Kan meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering uitoefenen of  

• Kan meer dan de helft van de bestuurders benoemen en ontslaan of  

• Is volledig jegens schuldeisers aansprakelijk voor de schulden 

  

Art. 2:24b BW definieert een groep als een economische eenheid waarin rechtspersonen en 

vennootschappen organisatorisch met elkaar verbonden zijn. Daarvan zal sprake zijn als 

vennootschappen onder centrale leiding staan. Van een groepsmaatschappij is pas sprake als 

daadwerkelijk leiding wordt uitgeoefend. 

  

Bij een dochtermaatschappij hoeft de moeder niet daadwerkelijk gebruik te maken van haar 

bevoegdheden. Een dochtermaatschappij die alleen gebruikt wordt als beleggingsinstelling 

zal geen onderdeel uitmaken van de economische eenheid van de groep en is daarom geen 

groepsmaatschappij.  
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Overheidswerkgevers  

Het kan zijn dat een werkgever een overheidswerkgever is. Daarbij kunnen verschillende 

situaties worden onderscheiden  

 

 Direct overheidsbedrijf: de onderneming is onderdeel (geen eigen 

rechtspersoonlijkheid) van een publiekrechtelijke rechtspersoon. 

Een onderdeel zonder eigen rechtspersoonlijkheid voldoet niet aan de voorwaarden 

van art. 2:24a/art. 2:24b BW, er is dus geen sprake van een concern. 

 Indirect overheidsbedrijf: de onderneming is een privaatrechtelijke rechtspersoon, 

maar zeggenschap ligt bij de overheid (door bestuurders of aandelen). Mogelijk 

(formeel) wel sprake van een concernrelatie. Vraag advies aan (d)JKC.  

 

 

 

 

 

 

Verdieping: rechtspersoon met zeggenschap overheid 

 

Als een onderdeel eigen rechtspersoonlijkheid heeft is er mogelijk sprake van 

een moeder/dochter relatie. Van belang daarbij is dat Titel 1 Boek 2 BW geen 

definitie geeft van het begrip moedermaatschappij (het beperkt zich tot de 

dochtermaatschappij). Over de vraag off bijvoorbeeld een gemeente 

moedermaatschappij zou kunnen zijn is discussie in de literatuur. UWV neemt 

echter voor de NOW in de regel aan dat een publiekrechtelijke rechtspersoon 

geen moedermaatschappij is. 

 

Het is ook mogelijk dat een dergelijke rechtspersoon nog met andere 

ondernemingen is verbonden, die tezamen wél als groep kunnen worden 

aangeduid. Bijvoorbeeld: een zwembad en een theater zijn elk eigendom van de 

gemeente. De gemeente zélf als publiekrechtelijk persoon is dan geen onderdeel 

van een groep, maar de verschillende rechtspersonen zijn dat wel. Ook hier kan 

echter in de regel worden aangenomen dat er geen sprake is van een groep voor 

de toepassing van de NOW. 

 

Private equity 

We spreken van private equity als investeerders buiten de aandelenbeurs om financieel 

deelnemen in een bedrijf. Private equity bedrijven investeren dus in een bedrijf. Ze proberen 

het bedrijf daarna weer met winst te verkopen. Het private equity bedrijf heeft vaak een 

meerderheidsbelang in de onderneming. Een onderneming die is overgenomen door een 

private equity bedrijf maakt voor de toepassing van de NOW daarom deel uit van een groep. 

Dat zal het bedrijf zich zelf misschien niet realiseren.    
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Afwijken van hoofdregel bij concerns (art. 6a) 

De keuze voor omzetbepaling op het niveau van het concern betekent dat sommige 

bedrijven met een forse omzetdaling geen subsidie krijgen, omdat andere onderdelen van 

het concern wel goed blijven draaien. De Tweede Kamer heeft gevraagd om toch iets te 

regelen voor concerns waar een werkmaatschappij wel een relevante omzetdaling kent maar 

het concern als geheel niet. De minister heeft op 22 april aangekondigd de regeling hierop te 

zullen aanpassen. Dit is geregeld in art. 6a NOW 1. Een vergelijkbare bepaling is opgenomen 

in artikel 7 NOW 2 en artikel 6 NOW 3.  

 

Verdieping 

 

Deze wijziging is in werking getreden met ingang van 5 mei 2020. Deze bepaling 

geldt dus formeel niet voor eerdere aanvragen. UWV past bij de vaststelling 

echter artikel 6a toe, ongeacht van wanneer de aanvraag is.3 Per 1 oktober is de 

regeling hierop aangepast zodat UWV uitvoering conform de regels is.  

 

 

Aan de toepassing van artikel 6a zijn voorwaarden verbonden met het oog op voorkomen 

strategisch gedrag. Als niet aan alle voorwaarden is voldaan wordt de subsidie op nihil 

vastgesteld (art 14 lid 6 onder c).  

 

Omzetdaling van concern onder de 20%  

Als de werkgever om toepassing van artikel 6a vraagt, moet de omzetdaling van het gehele 

concern onder de 20% blijven. Om dat te kunnen vaststellen moet ook als artikel 6a van 

toepassing is, voor het hele concern de omzetdaling over dezelfde meetperiode worden 

vastgesteld.  

  

Eigen rechtspersoonlijkheid 

Het concernonderdeel dat in aanmerking wil komen voor de NOW regeling moet een eigen 

rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen die op zich zelfstandig opereren maar niet zijn 

ondergebracht in een aparte rechtspersoon komen niet in aanmerking. Dat zou de deur 

openzetten voor alle bedrijven die meerdere activiteiten uitvoeren, en niet alleen concerns. 

Dit zou ook niet meer uit te voeren zijn: de aanvraag is nu gekoppeld aan het 

loonheffingennummer.  

  

Wel is het mogelijk dat een groepsdeel dat bestaat uit een tussenholding en daar onder 

hangende werkmaatschappijen wordt behandeld als één rechtspersoon. Dat is het geval als 

de onderdelen die het groepsdeel vormen samen een geconsolideerde jaarrekening opstellen 

als bedoeld in artikel 2:405 lid 1 BW. De idee is dan dat de juridische scheidslijnen binnen de 

groep worden weggedacht en de groepsjaarrekening eruit ziet alsof daarin slechts een enkele 

rechtspersoon met filialen wordt verantwoord.  

 

Alle onderlinge transacties tussen bedrijfsonderdelen vallen dan tegen elkaar weg.  

 

                                                
3 Kamerbrief 7 september 2020   
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Geen personeels-bv  

Als binnen een concern het personeel wordt ondergebracht in een rechtspersoon, die 

personeel uitleent aan de andere onderdelen, moet altijd worden uitgegaan van omzetdaling 

op het concernniveau. Op het niveau van de afzonderlijke werkmaatschappijen is er dan 

geen verband tussen de omzetdaling en de inzet van personeel. De loonsom zit bij de 

personeels-bv en de omzet zit bij de andere werkmaatschappijen.  Hier geldt dus nog steeds 

de hoofdregel.   

  

Overeenkomst met betrokken vakbonden over werkbehoud  

De werkmaatschappij (de werkgever) moet een akkoord hebben van een vakbond of - als die 

er niet is - een andere vertegenwoordiger van de werknemers. Bij een werkmaatschappij 

met minder dan 20 werknemers hoeft dit geen vakbond te zijn. Als niet aan deze voorwaarde 

is voldaan bestaat geen recht op de subsidie en wordt achteraf het voorschot 

teruggevorderd. Dit moet garanderen dat het gebruik van deze uitzondering noodzakelijk is 

voor werkbehoud binnen het concern. Per 3 februari 2021 is deze bepaling aangepast. 

Voldoende is dat één vakorganisatie akkoord gaat. Het risico bestaat anders dat als niet alle 

vakbonden binnen het bedrijf zijn betrokken, de subsidie op nihil wordt vastgesteld.   

  

Geen bonussen etc. 

Een concern waarvan de werkmaatschappij een aanvraag doet voor de regeling moet 

verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te 

kopen. Deze verklaring moet in de administratie worden bewaard. Met deze voorwaarde 

wordt aangesloten bij de voorwaarden die de Europese Commissie voorstelt. Bij bonussen zal 

dit beperkt worden tot de bonussen van het bestuur en de directie van de groepshoofd en de 

betreffende werkmaatschappij. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het 

concern werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen.  

  

De reden om in eerste instantie voor de omzetdaling op concernniveau te kiezen was te 

voorkomen dat binnen concern dat als geheel nog goed draait subsidie wordt verstrekt. Met 

deze voorwaarde wordt beoogd dat de meest onverkwikkelijke gevolgen daarvan worden 

beperkt. De wetgever acht het ongewenst dat een concern dat als geheel goed draait 

overheidsgeld zou gebruiken om een onderdeel overeind te houden en zo geld over te 

houden om een bonus uit te keren. Dat geld had dan in het bedrijf gestopt moeten worden.  

 

Verdieping  

 

De verplichting geldt voor betalingen over 2020. Aanvankelijk was in de regeling 

opgenomen: tot aan de aandeelhoudersvergadering in 2021 waarin de 

jaarrekening wordt vastgesteld. Deze zinsnede zou de suggestie kunnen wekken 

dat werkgevers hun dividend, bonussen en inkoop eigen aandelen konden 

opsparen tot bij wijze van spreken een uur na de jaarvergadering en dan konden 

uitkeren. Dit zou echter in strijd zijn met het doel van de bepaling. De 

oorspronkelijk als verduidelijking bedoelde zinsnede is daarom geschrapt. 

Hierdoor kan er geen twijfel meer over bestaan dat het verbod op uitkeren van 

dividend, bonussen en inkoop van eigen aandelen geldt voor het jaar 2020.  
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 Er geldt een uitzondering voor de ondernemer die om fiscale redenen verplicht is om zichzelf 

dividend uit te keren. Door een wetswijziging kunnen ondernemers geen belastingheffing in 

box 2 (inkomen uit de eigen BV) te ontwijken door geen winst uit te keren maar te lenen van 

hun eigen BV. DGA's moeten vanaf 2022 box 2-belasting betalen voor zover ze meer dan  

€ 500.000 lenen van hun vennootschap. Er wordt dan een fictief voordeel aangenomen dat 

belast wordt in Box 2. Dit kan een ondernemer tegengaan door zichzelf weer dividend uit te 

keren en daarmee de schuld aan de BV te verminderen.   

 

De volgende voorwaarden moeten door een accountant van de aanvrager worden getoetst. 

Over deze vooraarden is overleg gevoerd met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie 

van Accountants (NBA).  

 

Geen werkzaamheden overdragen aan de andere werkmaatschappijen  

De andere werkmaatschappijen in het concern mogen geen opdrachten uitvoeren die 

normaal gesproken zouden worden uitgevoerd door het onderdeel dat subsidie aanvraagt. 

Het is niet toegestaan over de meetperiode  opdrachten om te boeken. De werkmaatschappij 

die subsidie krijgt mag geen werkzaamheden overdragen die behoren tot de omzet zoals 

opgenomen in de jaarcijfers 2019 of 2018. Deze voorwaarde beperkt het schuiven met 

omzet binnen het concern met het doel omzetdaling te concentreren op een plek en zo 

subsidie binnen te halen.    

  

Onderling uitlenen van werknemers wordt gecorrigeerd  

Als werknemers van de werkmaatschappij in het subsidie-tijdvak gaan werken bij een ander 

onderdeel binnen het concern wordt bij de vaststelling van de subsidie de omzet van de 

werkmaatschappij naar boven bijgesteld. Dit voorkomt dat door schuiven met personeel de 

loonkosten bij andere werkmaatschappijen die geen omzetverlies lijden worden 

gesubsidieerd. Voor de berekening van de verhoging wordt de omzet over 2019 afgezet 

tegen de loonkosten over 2019. 

 

Transferpricing systeem mag niet worden aangepast  

In de regeling wordt niet verplicht gesteld dat het moet gaan om externe omzet. 

Werkmaatschappijen kunnen onderling met elkaar handelen. Voor het recht op subsidie zijn 

de interne verrekenprijzen( ‘transfer pricing’ ) die golden in 2019 leidend. Voorkomen moet 

worden dat door deze prijzen nu nog aan te passen met omzet wordt geschoven binnen het 

concern.  

  

Schuiven met voorraden wordt gecorrigeerd 

Een mutatie in de voorraad van een gereed product wordt voor het bepalen van de 

omzetdaling toegerekend aan de omzet van de werkmaatschappij. Deze voorwaarde moet 

het risico van schuiven met voorraden beperken. Deze voorwaarde ziet op de de situatie dat 

een onderdeel binnen het concern goederen produceert en verkoopt aan het andere 

onderdeel. Als de goederen langer op voorraad worden gehouden en niet meteen verkocht, 

leidt dat tot een lagere omzet, dus eerder kans op subsidie.  
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Binnen concern dezelfde meetperiode voor omzetdaling  

Bij het verlenen van de subsidie (in de voorschotfase) gaan we uit van de opgave 

omzetdaling van de werkgever. Bij de vaststelling gaan we uit van de werkelijke 

omzetdaling, zoals die is bepaald door de accountant of deskundige derde.  

 

Bij het voorschot kijken we niet spontaan of de werkgever wel of geen onderdeel is van een 

concern. Er wordt per loonheffingsnummer aangevraagd, en het bedrijf bepaalt zelf om men 

een omzetverlies opgeeft op concernniveau of niet. De werkgever kan dat ook niet opgeven. 

In eerste instantie ging UWV ervan uit dat dan ook pas bij de vaststelling relevant wordt of 

een werkgever een groepsmaatschappij is. Hier schuilt echter een risico.  

Als bij de vaststelling blijkt dat de werkgever onderdeel is van een concern, maar hij zich dat 

eerder niet heeft gerealiseerd, is de kans aanwezig dat de verschillende 

groepsmaatschappijen elk een andere meetperiode hebben opgegeven. De regeling voorziet 

hier niet in. Dat zou betekenen dat deze werkgever geen accountantsverklaring krijgt en de 

subsidieverlening moet worden ingetrokken. Ook kan het zijn dat zij niet meer in aanmerking 

komen voor een subsidie omdat het concern als geheel geen 20% omzetdaling heeft. De 

minister heeft dit risico gesignaleerd in de Kamerbrief van 7 september 2020.  

 

UWV heeft de werkgevers die het betreft actief benaderd en gevraagd te controleren of de 

omzetdaling juist is opgegeven. De werkgever kan dan voor het indien van de aanvraag voor 

de vaststelling de meetperiode en/of het percentage aanpassen. Dan wordt de beslissing tot 

verlenen gecorrigeerd. Het is van belang dat dit in deze fase gebeurt. Bij de vaststelling kan 

dit niet meer worden gecorrigeerd. Als deze werkgever alsnog artikel 6a wil toepassen, kan 

dat, ook al is de aanvraag van voor 5 mei 2020.  

 

Enkele tientallen werkgevers hebben hierop gereageerd en laten weten dat de informatie van 

UWV niet klopt. UVB heeft deze gevallen nader geanalyseerd.  

 

Deze werkgevers kunnen in verschillende categorien worden ingedeeld:  

 

A) De werkgever heeft gelijk. De werkgever hoeft geen verdere actie te ondernemen 

en kan gewoon een aanvraag indienen. 

 

B) Het staat vast dat onze analyse klopt. Blijft de werkgever bij zijn standpunt, dan 

loopt hij het risico dat hij bij de aanvraag aan een nader onderzoek wordt 

onderworpen en de subsidie op nihil wordt gesteld. Hij kan bezwaar maken tegen een 

beslissing op de aanvraag.  

 

C) Strikt genomen is er sprake van een groep, maar de ‘moeder’ is een gemeente of 

ander publiekrechtelijke rechtspersoon. Deze gevallen worden voorgelegd aan de 

Kleine Commissie om te besluiten of deze werkgever zelf zijn percentage omzetdaling 

kan bepalen.  

 

D) Strikt genomen is er sprake van een groep, maar het is twijfelachtig of dit de 

situatie is die de wetgever voor ogen heeft gehad. Deze gevallen worden voorgelegd 
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aan de Kleine Commissie om te besluiten of in de geest van de regeling deze 

werkgever zelf zijn percentage omzetdaling kan bepalen.  

 

Vraagt de werkgever in bezwaar om als groepsmaatschappij te worden beschouwd (inclusief 

de bezwaren waarin om toepassing van artikel 6a wordt gevraagd) dan geldt het volgende. 

1. Brengt dit mee dat de meetperiode moet worden aangepast, dan voldoen we aan 

dat verzoek. Daarbij zal waarschijnlijk ook het percentage omzetdaling worden 

gewijzigd.  

2. Als de meetperiode niet wijzigt, dan herroepen we het primaire besluit niet. De 

werkgever zal bij de eindafrekening merken of er gevolgen zijn.   

Controle bij de vaststelling  

Of de omzet juist is berekend, en dus ook of er sprake is van een concern en of artikel 6a 

van toepassing is, wordt bij de vaststelling niet gecontroleerd door UWV, maar door het 

ministerie zelf. In bezwaar zullen we dan ook contact houden met de betreffende afdeling 

van het ministerie, Uitvoering van Beleid (UVB). 

 

UVB kiest op basis van risicoanalyse aanvragen uit voor controle. Er wordt een voorlopig 

rapport opgesteld waarop de werkgever kan reageren. Na reactie wordt het (definitieve) 

rapport opgesteld en worden de bevindingen doorgegeven UWV, voor verdere verwerking 

naar een vaststellingsbeschikking. Het rapport zal uiteindelijk ook beschikbaar komen voor 

B&B (het rapport zal in EA worden opgenomen).  

 

Als wij een bezwaar krijgen dat gaat over het omzetverlies zal B&B deze zaak behandelen 

met dat rapport van bevindingen (eerder opgesteld door UVB) als uitgangspunt. Op het 

moment dat B&B een hierover vragen heeft kan afstemming worden gezocht met UVB. 

 

Maakt de werkgever geen gebruik van de mogelijkheid te reageren op de eerste bevindingen 

van UVB dan stelt UVB direct een eindrapport op. Het kan zijn dat in bezwaar de werkgever 

alsnog met een reactie komt. Deze wordt dan meegenomen in de heroverweging in bezwaar. 

Ook dan overleggen we met UVB.   

 

Het is niet ondenkbaar dat een werkgever bezwaar maakt tegen het vastgestelde 

omzetpercentage, maar dit dossier niet is beoordeeld door UVB. Dat gebeurt bijvoorbeeld in 

de situatie dat een werkgever aan het rekenen slaat en ziet dat een terugvordering dreigt te 

ontstaan. Dit zal niet snel gebeuren bij een werkgever waar de accountant of een derde 

deskundige moet instaan voor het opgegeven omzetpercentage, maar wel bij kleinere 

werkgevers. B&B is nog in overleg met UVB in hoeverre we ook in deze gevallen een beroep 

op UVB kunnen doen.   

Subsidieperiode 

De subsidie is een tegemoetkoming in de loonkosten van de periode maart tot en met mei 

2020. Dit tijdvak geldt voor alle aanvragen, dus ook wanneer de periode van omzetdaling 

wordt berekend over een andere meetperiode. In de regeling wordt dit aangeduid als 

subsidieperiode. Als een werkgever per vier weken loonaangifte doet wordt het loon over vier 

weken omgerekend naar het loon over een maand door het te verhogen met 8,33%. 
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Gekeken wordt naar de vierwekentijdvakken die de meeste overlap hebben met de maanden 

maart tot en met mei 2020, te weten het derde tot en met vijfde tijdvak van 2020 (24 

februari tot en met 17 mei 2020). In de formule van de berekening van de subsidie in artikel 

7 wordt dit aangeduid als de constante C.  

 

Uitkeren staat het toe dat werkgevers het eerder opgegeven percentage van de omzetdaling 

wijzigen, zolang het gaat om een hoger percentage (en dus een hoger voorschot). Een 

wijzing die leidt tot een lager voorschot kan Uitkeren niet verwerken. Dat zou namelijk 

betekenen dat bij de volgende voorschotbetalingen moet worden verrekenend. Bij deze 

regeling, waar de nadruk ligt op snel en eenvoudig, is dat niet uit te voeren.  

 

Loonsom 

De loonsom is het loon van alle werknemers die behoren tot een loonheffingennummer van 

een werkgever. Het gaat om loon in de zin van de Wfsv.  

 

Bij een werkgever die zijn werknemers elke vier weken loon verantwoordt in de aangifte, 

wordt gekeken naar de eerste volledige vierwekenperiode in 2020. In dit laatste geval wordt 

de loonsom in dat aangiftetijdvak verhoogd met 8,33 procent om het loon om te rekenen 

naar dat van een maand. Een werkgever kan per vier weken uitbetalen, maar gewoon een 

maandaangifte doen. Dan wordt het loon niet verhoogd. 4 

 

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom zoals gebruikt bij het 

voorschot (dus in de regel: januari 2020) vergeleken met de loonsom van de periode van 

maart 2020 tot en met mei 2020. Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit het verlies 

aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit is een stimulans om werknemers 

zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van de 

terugval in de omzet. Bij het bepalen van de loonsom in de periode maart-mei wordt 

beoordeeld op grond van de loonaangifte zoals die uiterlijk op 19 juli 2020 is ingediend, 

inclusief correcties. Wordt de loonsom daarmee verlaagd, dan kan toch van dit bedrag 

worden uitgegaan.  

 

In het voorschot werden werkgevers die vakantiebijslag reserveren gelijk behandeld ten 

opzichte van werkgevers die dat niet doen (vakantietoeslag direct uitbetalen). Dit wordt bij 

de definitieve vaststelling gecorrigeerd. Uitbetaalde vakantiebijslag wordt bij de definitieve 

vaststelling niet meegenomen in de loonsom, met uitzondering van werkgevers die geen 

vakantiebijslag reserveren. Bij de definitieve vaststelling wordt de loonsom van de werkgever 

die geen vakantiebijslag reserveert, gecorrigeerd met een vermenigvuldigingsfactor 0,926 

(dit is 100/108, met afronding).  

  

Het loon waarvoor een tegemoetkoming wordt verstrekt is gemaximeerd op twee keer het 

maximumdagloon per maand per individuele werknemer (€ 9.538). Bij de definitieve 

vaststelling vindt deze maximering plaats na de andere correcties.  

  

                                                
4 Rb Noord-Holland 7 september 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7268  
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In de formule van de berekening van de subsidie in artikel 7 wordt het loon in de maand 

januari 2020 aangeduid als de constante B. In de berekening van het voorschot (art. 10) is 

dit constante B*.  

Loon SV 

Uitgegaan wordt van het sociale verzekeringsloon (loon op grond van art 16 Wfsv). Het moet 

gaan om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (art 1 lid 1 NOW ).  

 

Een bijzondere categorie is het loon van de AOW-gerechtigden. Deze werknemers zijn alleen 

verzekerd voor de ZW, maar voor hen geldt geen premieplicht. Soms maken werkgevers een 

vergissing en zetten ze het SV loon daarom op nul. Bekeken moet dan worden in hoeverre 

deze fout de werkgever kan worden nagedragen.  

 

Het is mogelijk dat aan de werkgever een ontheffing van het verbod op werktijdverkorting is 

verleend en voor zijn werknemers een werkloosheidsuitkering heeft gekregen. Het loon uit 

deze werkloosheidsuitkeringen is loon uit vroegere dienstbetrekking en valt dus niet onder 

de definitie van loon in deze regeling.  

Uitkeringen 

Oorspronkelijk was de gedachte dat alle uitkeringen die met tussenkomst van de werkgever 

worden uitbetaald buiten de loonsom worden gehouden. Het gaat daarbij om de WAZO 

uitkering en de vangnet ZW uitkeringen. Om uitvoeringstechnische redenen (deze bedragen 

zijn niet altijd goed te onderscheiden in de loonaangifte) is deze bepaling (artikel 7 lid 1 

onder a) gewijzigd. Wat overblijft is een correctie bij de vaststelling voor 

werkloosheidsuiteringen in verband met werktijdverkorting. Er zijn situaties mogelijk waarin 

aan de werkgever naast de NOW voor zijn werknemers een werkloosheidsuitkering werd 

toegekend in verband met werktijdverkorting. Het loon uit deze werkloosheidsuitkeringen is 

loon uit vroegere dienstbetrekking en valt niet onder de definitie van loon in deze regeling. 

Overigens zal dit zich zeer sporadisch voordoen.  

 

Een ZW-uitkering die een werkgever als eigenrisicodrager betaalt na beëindiging 

dienstbetrekking  is loon uit vroegere dienstbetrekking en daarom geen loon voor de NOW.  

Steun voor deze opvatting vinden we in de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 

25 maart 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:921. Daarin overweegt de Raad dat met betrekking tot 

het begrip tegenwoordige dienstbetrekking is in de Memorie van toelichting bij de Wet Walvis 

(Kamerstukken II 2001/02, 28 219, nr. 3, blz. 108) is opgemerkt dat beoogd is aan te 

sluiten bij de rechtspraak van de Hoge Raad in fiscale geschillen over het onderscheid tussen 

tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking. Slechts voor zover het loon een rechtstreekse 

beloning vormt voor bepaalde arbeid of in een bepaald tijdvak verrichte arbeid is sprake van 

loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en maakt het deel uit van het sociaal-

verzekeringsrechtelijke loonbegrip. 

Vakantiegeld  

Het betaalde vakantiegeld wordt buiten beschouwing gelaten, tenzij het een werkgever is die 
geen vakantiebijslag heeft gereserveerd. Dit wordt bij de NOW 1 vaststelling gecorrigeerd.  
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1. daadwerkelijk uitbetaalde vakantiebijslag in januari (bijvoorbeeld als een werknemer die 
maand uit dienst treedt) wordt bij werkgevers die VT reserveren bij de definitieve 

vaststelling buiten beschouwing gelaten. De werkgever hoeft dus niet in de subsidieperiode 
de loonsom inclusief uitbetaalde VT te evenaren.  
   
2. Bij de definitieve vaststelling wordt het loon van de werkgever die geen vakantiebijslag 
reserveert, gecorrigeerd met een factor 0,926 (100/108).  
  
Gingen we bij het voorschot dus uit van een subsidie van 90% van € 100 dan wordt dat bij 

de vaststelling een subsidie van 90% van € 92,60.  Daarmee wordt gecorrigeerd dat de 
werkgever in wezen een te hoog voorschot kreeg omdat zijn subsidiebedrag werd opgehoogd 
met 30 % terwijl hij niet alle reserveringen doet waarvoor die ophoging bedoeld is.   

 

Voor de definitie van een dergelijke all-in verloner sluit de NOW aan bij de definitie in het 

Dagloonbesluit. Volgens artikel 5 derde lid Dagloonbesluit wordt hieronder een werkgever 

verstaan die: 

a. de vakantiebijslag periodiek bij iedere loonbetaling uitbetaalt (gebeurt 

bijvoorbeeld bij oproepkrachten); 

b. de vakantiebijslag als onderdeel van het periodieke loon betaalt; of 

c. de vakantiebijslag voldoet overeenkomstig artikel 18, eerste lid, van de WML  

(vakantiebonnen) 

 

 

Verdieping:  

 

Ratio achter begrip all-in verloner bij het dagloon en inkomstenverrekening. 

  

Om te voorkomen dat het genietingsmoment van vakantiebijslag er toe leidt dat 

te veel of juist te weinig vakantiebijslag in het dagloon wordt opgenomen, 

worden uitbetaalde bedragen aan vakantiebijslag bij de dagloonberekening 

buiten beschouwing gelaten. In plaats daarvan wordt loon zonder uitbetaalde 

vakantiebijslag verhoogd. Reserveert de werkgever het dagloon niet maar 

betaalt het direct uit, dan is de vakantiebijslag al regelmatig verdeeld over de 

loonbetalingen. Het dagloon wordt dan niet beïnvloed door het betalingsmoment 

van vakantiebijslag. De nota van toelichting bij het Dagloonbesluit zegt hierover: 

Bij zogenaamde all-in verloners maakt de vakantiebijslag integraal onlosmakelijk 

onderdeel uit van het totale loon en daarmee verliest deze betaling het karakter 

van aparte vakantiebijslag. 

 

Dezelfde systematiek geldt ook bij het bepalen van het maatman inkomen of 

inkomensverrekening. Ook de bepaling van de loonsom voor de NOW rust dus 

op deze gedachte. 
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Werkgever betaalt het vakantiegeld niet of te laat 

Omdat de NOW het vakantiegeld buiten beschouwing laat, maakt in wezen niet uit of de 

werkgever het vakantiegeld te laat of in termijnen uitbetaalt, iets wat veel is voorgekomen in 

2020. Dat kan echter wel consequenties hebben als de werkgever in zijn loonaangifte doet 

voorkomen dat het vakantiegeld in een bepaalde maand (in de regel: mei of juni) uitbetaalt, 

maar feitelijk in een andere maand. Wij rekenen immers met het bedrag dat is opgegeven in 

de loonaangifte. Als dat gebeurt, zal de werkgever het daadwerkelijk betaalde bedrag aan 

vakantiegeld opgeven onder bijzondere beloningen (LNTABBB). Voor de NOW heeft dit alleen 

consequenties als hierdoor de loonsom in de subsidieperiode te laag wordt vastgesteld of in 

de referentiemaand te hoog.   

 

In bezwaar kan gecorrigeerd worden als er in LNTABBB een lager bedrag staat dan in 

VAKBSL en het loon onder LNTABBB plus gebruikelijk maandelijks loon gelijk is aan LNSV 

 

 

Voorbeeld 

 

Werknemer A heeft een maandloon van € 2.375. In mei krijgt ze vakantiegeld 

uitbetaald. Ze heeft recht op € 2.098 vakantiebijslag. Vanwege de corona crisis 

spreekt ze met de werkgever af dat ze de helft van het geld in mei ontvangt en de 

helft in december. Haar loon in mei 2020 (LNSV) inclusief vakantiegeld is daarmee  

€ 3.424.  

 

De werkgever geeft wel het hele bedrag van € 2.098 op onder VAKBSL op de 

loonaangifte. Dat bedrag wordt bij de NOW buiten beschouwing gelaten en in 

mindering gebracht op het SV loon van € 3.424. We rekenen dus met een loonsom 

mei van € 1.326. We moeten echter geen € 2.098 op het SV loon in mindering 

brengen, maar € 1.049.  

   

 

Pensioenpremie over vakantiegeld 

De loonsom wordt geschoond met uitbetaald vakantiegeld. Werkgevers die pensioenpremie 

inhouden op het loon doen dat ook over het vakantiegeld. Niet zelden wordt in de 

loonaangifte niet het daadwerkelijk betaalde bruto vakantiegeld verantwoord maar het 

vakantiegeld verhoogd met pensioenpremie. Omdat we uitgaan van het vakantiegeld zoals 

dat in Polis staat wordt dit hogere bedrag in mindering gebracht. Dat werkt in nadeel 

werkgever. 

 

Bij de NOW 1 en 2 treedt dit effect alleen op bij de vaststelling en kan dit een terugvordering 

tot gevolg hebben vanwege de dalende loonsom: de loonsom waarin vakantiegeld wordt 

uitbetaald wordt lager vastgesteld dan zou moeten. Dit omdat in de uitbetaling vakantiegeld 

de pensioenpremies niet zijn meegenomen, maar deze pensioenpremies wel in de opbouw 

van het vakantiegeld zijn meegenomen. Hierdoor wordt een hoger bedrag aan vakantiegeld 

in mindering gebracht op de loonsom voor de NOW dan er daadwerkelijk uitbetaald is. 
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In bezwaar kan gecorrigeerd worden als er in LNTABBB een lager bedrag staat dan in 

VAKBSL en het loon onder LNTABBB plus gebruikelijk maandelijks loon gelijk is aan LNSV. In 

de praktijk blijkt bij enkele werkgevers deze oplossing niet te voldoen. Met bepaalde 

softwarepakketten is het namelijk niet mogelijk pensioenpremie en vakantiegeld apart te 

verantwoorden. De juiste bedragen zijn dan alleen via de loonstroken te herleiden.  

 

In overleg met B&B heeft Gegevensdiensten een praktische oplossing ontwikkeld. Deze 

werkwijze is in juli 2021 ingevoerd. B&B vraagt de werkgever een opgave te doen van het 

vakantiegeld exclusief pensioenpremie. Daartoe geven we de werkgever een Excel lijst die 

door Gegevensdiensten is gemaakt. Op deze manier weten we zeker dat de informatie die we 

nodig hebben wordt aangeleverd op een manier die wij kunnen verwerken. Het risico op 

misbruik en oneigenlijk gebruik wordt beperkt door de opgave(steekproefsgewijs) te 

vergelijken met de loonstroken van de werkgever 

 

 

 

Voorbeeld   

 

Het voorbeeld is vereenvoudigd. We gaan uit van 100% omzetverlies en 

laten de forfaitaire verhoging buiten beschouwing. 

 

Het SV loon van mw. A in januari is 100 euro.  

Het voorschot NOW 1 is berekend op 3 x 100 euro.  

 

Het SV loon van A in de maand mei bestaat uit het maandloon van 100 

euro en 96 euro uitbetaald vakantiegeld, dus in totaal € 196.  

 

Dit is het totale SV loon dat wordt opgegeven in de loonaangifte (LNSV)  

 

De werkgever geeft in de loonaangifte op dat aan vakantiebijslag is 

uitgekeerd aan werknemer A: 

96 euro plus 10 euro pensioenpremie, in totaal 106 euro. Dit bedrag geeft 

de werkgever op als uitbetaald vakantiegeld (VAKBSL) 

 

Voor de vaststelling NOW 1 wordt uitbetaald vakantiegeld (VAKBSL) 

buiten beschouwing gelaten.  

 

De loonsom mei bedraagt volgens de rekenregels SV loon van 196 minus 

uitbetaald vakantiegeld van 106 euro = 90 euro  (i.p.v. 100 euro, het 

periode loon)  

 

Daardoor lijkt het alsof de werkgever minder verloont aan A  
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Extra periode salaris  

De uitbetaling van een dertiende maand heeft geen effect op de NOW subsidie. Bij de 

vaststelling van de subsidie de loonsom gecorrigeerd voor het uitbetaalde extra periode 

salaris. Het gaat hier niet om eenmalige bonussen of vakantietoeslagen. 

 

Bij het vormgeven van de NOW ging de wetgever ervan uit dat de maand januari vrijwel 

altijd een representatieve loonsom zou opleveren. Een groot aantal werkgevers betaalt 

echter extra salaris uit in januari. De regeling is hierop aangepast om te voorkomen dat 

werkgevers daarom een deel van de NOW-subsidie moeten terugbetalen bij vaststelling.  

Overige bijzondere beloningen  

Het is niet zonder meer mogelijk om andere incidentele betalingen uit de loonsom te filteren 

zoals eenmalige bonussen. Hierover kunnen wel bezwaren worden verwacht. Het niet 

(eerder) kunnen schonen van de loonsom is enkel een gevolg van de uitvoerings-

(on)mogelijkheden van UWV. Het staat los van de verplichting in de NOW om de loonsom zo 

veel mogelijk gelijk te houden.  

 

In een Kamerbrief van 22 maart 2021 schrijft de Minister van SZW dat hij UWV heeft 

gevraagd in bezwaar ‘nadrukkelijk in ogenschouw te nemen of incidentele beloningen in de 

referentiemaand mogelijk hebben geleid tot een niet representatieve loonsom’. In de praktijk 

betekent dit het volgende.  

 

Als de werkgever aanvoert dat er een te hoog loon is vastgesteld in de referentiemaand zal 

UWV in bezwaar beoordelen of de loonsom door een bijzondere omstandigheid eenmalig 

hoger was dan normaal. Dat loon is weliswaar als SV-loon niet te onderscheiden van het 

reguliere loon maar omdat UWV via PWS inzicht heeft in de loonsom in de tabel voor 

bijzondere beloningen (LNTABBB) is dat onderscheid in veel gevallen wel te maken. B&B zal 

in deze gevallen aan Gegevensdiensten vragen deze bijzondere beloningen uit het SV-loon te 

schonen zodat in bezwaar een zuivere vergelijking gemaakt kan worden tussen de loonsom 

van de subsidieverlening en de subsidievaststelling.  

 

Verdieping:  

 

Bijzonder loon in de referentiemaand of de subsidieperiode 

 

De bedoeling van de NOW is een zo goed mogelijke vergelijking te maken tussen 

het loon in de referentiemaand en de subsidieperiode. Een betaling die wel in 

januari voorkomt maar niet in maart-april- mei leidt ertoe dat de loonsom in de 

subsidieperiode per definitie lager uitvalt dan in januari. Op grond buitenwettelijk 

begunstigend beleid (de Kamerbrief van de minister) kunnen we de loonsom in de 

referentiemaand dan aanpassen. Komt een bijzondere beloning (geen vakantiegeld 

of EPS) alleen in een tijdvak voor dat in de subsidieperiode ligt, dan is er geen 

grond om die betaling buiten beschouwing te laten. Dat werkt in voordeel 

werkgever.  
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In antwoord op Kamervragen van 28 mei 2021 heeft de minister laten weten dat als ..” de 

werkgever kan aantonen door middel van objectief verifieerbare gegevens uit de 

loonadministratie dat de loonkosten in de referentiemaand niet representatief waren, doordat 

er sprake was van het uitbetalen van bonussen, overuren, etc. dan kan UWV deze gelden uit 

de loonsom filteren. “  

 

De uitleg van de minister sluit ook een handmatige correctie niet uit. Wat te doen? Het heeft 

niet de voorkeur om op casusniveau beslissingen te nemen en afwegingen re maken. Dat is 

niet alleen niet efficiënt, dat bevordert niet consistentie in de uitvoering.   

 

De situaties waarin niet zonder meer de incidentele betalingen uit Polis gehaald kunnen 

vallen uiteen in twee categorieën:  

1) de gevallen waarin de incidentele betalingen niet in de tabel bijzondere beloningen zijn 

opgenomen; 

2) de gevallen waarin deze betalingen weliswaar zijn opgenomen onder de tabel bijzondere 

beloningen maar deze tabel nog meer betalingen bevat, die niet noodzakelijkerwijs buiten 

beschouwing zouden moeten worden gelaten.  

Incidentele betalingen niet in de tabel bijzondere beloningen  

Het komt voor dat de werkgever aanvoert dat in januari incidentele betalingen zijn gedaan, 

maar dat deze betalingen niet apart zijn verantwoord in de loonaangifte. Uitgangspunt is dat 

we werkgever houden aan zijn eigen loonaangifte. Dat is analoog aan UWV beleid om bij 

vaststellen van uitkeringen uit te gaan van gegevens in de Polisadministratie, tenzij deze 

gegevens aantoonbaar onjuist zijn. Alleen in bijzondere situaties kan hiervan worden 

afgeweken. De enige uitzondering betreft de loonsverhoging op grond van de CAO, die 

eenmalig wordt uitbetaald in de referentiemaand, maar betrekking heeft op meerdere 

(eerdere) tijdvakken. 

 

Het is aan de werkgever om met objectieve en verifieerbare gegevens aan te tonen dat er 

sprake is van een incidentele betaling in de referentiemaand. Het is daarbij de vraag of de 

werkgever wel op de juiste manier loonaangifte heeft gedaan; van werkgever kan dan 

gevraagd worden een gecorrigeerde aangifte te doen. Dat zal niet altijd mogelijk zijn.  

 

B&B zal wil men werkgever tegemoet komen deze zaken – met uitzondering van de CAO 

verhoging - moeten voorleggen aan de ‘kleine commissie’. Bij twijfel altijd overleg met 

(d)JKC.  

 

Loon bijzonder tarief bevat meerdere loonelementen  

Het is mogelijk dat de werkgever de incidentele betalingen weliswaar heeft verantwoord 

onder bijzondere beloningen, maar dat daaronder ook andere bedragen staan die wij niet 

zien als incidentele betalingen. Het gaat dan om loonelementen die elk tijdvak kunnen 

voorkomen, dus ook in de subsidieperiode. Er is dan geen aanleiding deze beloningen niet te 

betrekken in de berekening van de NOW. Het gaat daarbij met name om toeslagen die 

worden betaald voor onregelmatig werk. Het is niet mogelijk in het loon in de tabel 

bijzondere beloningen geautomatiseerd nog verder uit te splitsen.  
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Geheel niets doen - we corrigeren de loonsom in de referentiemaand alleen als dat zonder 

extra uitvraag en handmatige acties mogelijk is – is gelet op de Kamerbrief en de 

beantwoording van Kamervragen geen reële optie: uitgedragen wordt dat we hier corrigeren 

als de werkgever zijn standpunt kan onderbouwen.  

 

Bij het grond van de zaken gaat het om kleinere werkgevers (tot 25 

inkomstenverhoudingen). Dat zouden we relatief eenvoudig kunnen corrigeren door de 

loonstroken te vergelijken met Polis. Het is echter geen optie om te zeggen: we doen het 

alleen als het makkelijk is, en anders maar niet. We willen geen onderscheid maken op basis 

van de omvang van het bedrijf. Daarom corrigeren we in alle gevallen waar de werkgever 

zijn standpunt met objectieve en verifieerbare gegevens aannemelijk kan maken.  

 

Dit uitgangspunt – de werkgever moet zijn standpunt kunnen onderbouwen – brengt mee 

dat van de werkgever verwacht kan worden dat hij een specificatie geeft van de loonkosten 

die volgens hem buiten beschouwing zouden moeten worden gelaten. Dit kan dus worden 

uitgevraagd bij werkgever. In plaats dat B&B de loonstroken doorploegt en de gegevens in 

een overzicht zet voor een handmatige berekening, vragen we dit aan werkgever. Deze 

opgave van werkgever kan  worden gecontroleerd aan de hand van loonstroken.  

 

Vooral van grotere werkgevers kan verwacht worden dat zij redelijk eenvoudig een dergelijk 

overzicht kunnen leveren. Bij kleine werkgevers kan B&B de afweging maken dat het 

eenvoudiger is zelf de benodigde gegevens uit Polis en loonstroken te halen. Uitgangspunt is 

dus dat we bij iedereen uitvragen, maar we kunnen bij kleine werkgevers denken: het is de 

moeite niet. 

 

 

Verdieping 

 

Van een incidentele betaling is sprake indien de door werkgever betaalde 

looncomponenten in de referentiemaand afwijken van de betaalde 

looncomponenten tijdens de subsidiemaanden. Komt het looncomponent ook 

voor tijdens de subsidieperiode dan is er geen sprake van incidentele beloning 

maar van beloning die behoort tot het normale loon van de werknemer.  

 

Dus als de loonbetaling tijdens de referentiemaand vergelijkbaar is met de 

loondoorbetaling(en) tijdens de subsidieperiode dan behoort de beloning tot het 

gebruikelijke loon van de werknemer.  

 

Wanneer het loon van de werknemer uit verschillende componenten bestaat dan 

dient per looncomponent te worden beoordeel of hier – al dan niet- sprake is 

van incidentele beloning of dat het looncomponent tot het normale loon van de 

werknemer behoort.  

 

Indien op basis van deze analyse nog geen duidelijk oordeel gegeven kan 

worden of het looncomponent tot de incidentele of de normale beloning behoort 
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kan ook als volgt worden geredeneerd. Indien wel duidelijk is dat het 

looncomponent samenhangt met de uitvoering van taken die de werknemer is 

opgedragen op grond van zijn arbeidsovereenkomst (de functie omschrijving) 

dan dient het looncomponent tot het normale loon van de werknemer te worden 

gerekend.  

 

 

Geen aangifte  

Het voorschot van de subsidie is gebaseerd op de loonsom van een maand. In beginsel wordt 

daarvoor januari 2020 genomen. Op basis hiervan wordt een voorschot verstrekt. De maand 

januari is gekozen omdat dit de meest recente maand is waarover voldoende loongegevens 

beschikbaar zijn in de polisadministratie. Als er over januari 2020 geen loonaangifte is 

gedaan, gaat UWV uit van november 2019 (december valt af omdat in deze maand veelal 

bijzonder betalingen worden gedaan). Als er ook over dit aangiftetijdvak geen gegevens zijn, 

kan er geen voorschot worden toegekend. We gaan daarbij uit van de loonaangifte zoals die 

op 15 maart 2020 is gedaan. Wijzigingen van na die datum worden genegeerd. We 

beoordelen niet waarom de werkgever geen loonaangifte heeft gedaan. Het is dus een puur 

feitelijke toets.  

 

Let op! Het kan zijn dat de werkgever aanvoert dat er bijzondere omstandigheden zijn 

waardoor hij niet tijdig loonaangifte heeft kunnen doen. Dat moet dan wel worden 

onderzocht. Overigens zal alleen in heel bijzondere omstandigheden dit worden 

geaccepteerd. Zie verder, onder ‘Te late aangifte of correctie.’ 

 

Heeft de werkgever geen loonsom in januari, maar wel in maart? Dan kan door de wijziging 

in de regeling per 29 mei 2020 de werkgever alsnog in aanmerking komen voor een subsidie, 

maar dan gebaseerd op de loonsom van maart. Zie verder onder ‘Gevolgen wijzigingen per 

29 mei 2020’ en ‘Berekening/ Hoger loon in maart’.   

Nul loonsom  

Soms is er wel aangifte gedaan, maar is de loonsom nul (nul-aangifte of nihilaangifte ). Er 

wordt dan niet uitgeweken naar november 2019: er zijn immers loongegevens (ook al is het 

SV loon nul).  

 

 

 

 

Verdieping 

  

Hoewel de termen nul en nihil aangifte door elkaar worden gebruikt, gaat het 

hier om twee verschillende aangiften. Bij een nulaangifte is er personeel (wel 

inkomstenverhoudingen), maar zonder SV-loon (bijvoorbeeld omdat het gaat om 

een directeur-grootaandeelhouder).  
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Bij een nihilaangifte heeft er in dit aangiftetijdvak niemand gewerkt (geen loon 

en geen inkomstenverhoudingen), bijvoorbeeld bij oproepkrachten. Een 

werkgever doet een nihilaangifte wanneer er geen personeel is en geen loon is 

betaald maar de werkgever nog geen schriftelijke melding heeft van de 

Belastingdienst dat de inhoudingsplicht is komen te vervallen. 

 

De werkgever doet in beide situaties wel loonaangifte. We wijken niet uit naar 

de eerdere maand (november 2019 bij de NOW 1).  

 

 

 

 

Als er een loonsom nul is valt de aanvraag uit bij het geautomatiseerde proces. De subsidie 

wordt afgewezen met als grond het ontbreken van loongegevens over de referentiemaand.   

 

 

 

 

 

  

Verdieping  

 

Formeel is de weigeringsgrond ‘ontbreken van loongegevens’ bij een loonsom 

nul niet van toepassing, er is immers loonaangifte gedaan. Materieel maakt dat 

niet uit: er is geen loon om mee te rekenen. Het verleende (voorschot)bedrag 

bedraagt dan nihil. Dus geen subsidie blijft geen subsidie.    

 

Dit onderscheid werd bij de NOW 1 echter van belang door de wijziging van de 

regeling per 29 mei 2020 (NOW 1.3). Deze wijziging houdt in dat als er wel loon 

is in maart, de werkgever bij de definitieve vaststelling een subsidie kan krijgen 

op basis van dat loon. De subsidie is in geval er wel een loonsom maart is ten 

onrechte geweigerd: weliswaar krijgt deze werkgever geen voorschot maar hij 

kan alsnog een aanvraag doen voor een definitieve vaststelling.5  

 

In bezwaar kunnen we deze zaken dus gegrond verklaren, met de kanttekening 

dat er niet alsnog een voorschot wordt verstrekt. Zie verder de paragraaf 

“Gevolgen wijzigingen per 29 mei 2020 voor de weigering”.   

 

 

 

Een verklaring voor de nul-loonsom is overigens vaak dat het gaat om een DGA, die niet 

verzekerd is voor de SV en dus geen SV-loon heeft. Dan kan er ook weinig discussie bestaan 

over het recht op subsidie. Echt slecht pakt het uit voor de werkgever die (tijdelijk) geen 

                                                
5 NB bij NOW 2 speelt dit niet!  



 
Memo 

 

Pagina 

29 van 70 

loon (meer) betaalt en een nihilaangifte doet. Er bestaat dan geen recht op subsidie terwijl 

hij mogelijk wel in andere maanden loon heeft betaald.6  

 

Is het dienstverband beëindigd maar doet de werkgever een nihilaangifte dan is niet 

zichtbaar in Polis dat er toch een nihilaangifte is gedaan. De polisanalisten bij 

Gegevensdiensten kunnen dit wel zien. Ga daarom nooit zonder meer ervan uit dat er geen 

aangifte is gedaan bij ontbreken loongegevens in Polis, maar verifieer dat bij de 

Polisanalisten. 

Te late aangifte of correctie  

Er wordt gerekend met de gegevens uit de loonaangifte op een peildatum, 15 maart 2020. 

Een peildatum is nodig omdat een werkgever de loonaangifte met terugwerkende kracht kan 

corrigeren en zo de uitkomst van de berekening kan beïnvloeden. De peildatum is 

vastgesteld op uiterlijk 15 maart 2020, dat wil zeggen vóór de aankondiging van deze 

regeling. Corrigeert de werkgever zijn aangifte na 15 maart, dan negeren we dat in beginsel.  

  

Er kan toch gevraagd worden om maatwerk is als de werkgever na 15 maart 2020 aangifte 

heeft gedaan en hem dit niet kan worden tegengeworpen. Dat zal alleen in heel bijzondere 

situaties aan de orde zijn. Als je aanleiding ziet af te wijken overleg dit dan met (d)JKC. Een 

voorbeeld uit de praktijk is een zaak waarin de nieuwe boekhouder op tijd loonaangifte heeft 

gedaan, maar de oude boekhouder (ongevraagd) nog steeds aangifte deed en deze aangifte 

heeft overschreven.  

 

Een situatie die zich geregeld voordoet is dat de fiscus toestemming heeft gegeven om later 

loonaangifte te doen, bijvoorbeeld bij een nieuwe werkgever of een werkgever die nog geen 

E-herkenning heeft. Als dit kan worden aangetoond, kan alsnog worden uitgegaan van de 

loonsom die op de latere aangifte staat. Deze gevallen hoeven niet voorgelegd aan JKC. 

Neem wel contact op als de werkgever uitstel heeft gekregen en nog steeds geen aangifte 

heeft gedaan.  

 

Een vraag die vaak aan de orde komt is of een fout in de aangifte de werkgever verweten 

kan worden. Stem dergelijke zaken af met de dJKC’er.  

 

Hier moeten we twee situaties onderscheiden. In de eerste plaats komen de fouten van de 

boekhouder (verkeerd bedrag, vinkje verkeerd). Hierbij geldt als algemeen rechtsbeginsel 

dat iemand aansprakelijk is voor de fouten van een hulpersoon als voor zijn eigen fouten. 

Dat betekent ook dat als de boekhouder tegenover de werkgever een rechtvaardigingsgrond 

heeft (bijvoorbeeld een overmacht situatie) de werkgever zich ook tegenover ons op die 

omstandigheid kan beroepen.  

 

Een andere categorie betreft de fouten in de software of andere technische problemen. 

Software is juridisch gezien een zaak. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een zaak die 

daartoe ongeschikt is, kan de tekortkoming die daardoor ontstaat betrokkene worden 

toegerekend, tenzij dit onredelijk zou zijn. Hier is dus wat meer ruimte. Een voorbeeld van 

                                                
6 Een ander bekend voorbeeld is dat van de amateurvoetbalclub die tidjelijk geen trainer heeft.  



 
Memo 

 

Pagina 

30 van 70 

een dergelijke ruimte is een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State waarin wordt overwogen dat als een gemachtigde kiest voor een bepaald hulpmiddel, 

een storing niet in alle omstandigheden voor risico belanghebbende moet komen.7 In dit 

verband valt te denken aan omstandigheden als de vraag of de boekhouder zich hiervoor 

heeft verzekerd, de mate van deskundigheid van de werkgever.  

Laag loon in eerste aangiftetijdvak, hoog loon in subsidieperiode  

Als de werkgever na januari het bedrijf heeft uitgebreid en extra personeel heeft 

aangenomen, zal dit nieuwe personeel niet zichtbaar zijn in de loonsom van januari en zal 

over dat deel geen subsidie over worden uitgekeerd. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij een 

bedrijfsovername. In de wijziging van de regeling per 29 mei 2020 wordt het mogelijke de 

loonsom anders te bepalen, we gaan dan namelijk uit van maart.  

 

Heeft de werkgever in maart meer verloond dan in januari, dan zal bij de definitieve 

vaststelling gerekend worden met het loon van maart (zie ook verder, onder berekening). Dit 

speelt bijvoorbeeld bij seizoenswerk en werkgevers die net zijn uitgebreid.  

Gevolgen wijziging per 29 mei 2020 voor de weigering 

Met de regeling van 26 mei 2020 is in artikel 7 opgenomen dat als de loonsom in de periode 

maart-mei hoger is dan drie keer de loonsom waarop het voorschot is bepaald, we bij de 

vaststelling uitgaan van de loonsom maart-mei.  

 

De weigeringsgrond vanwege het ontbreken van een loonsom in het eerste aangiftetijdvak 

van 2020, dan wel november 2019, is met deze regeling ook gewijzigd. Bepaald is nu dat de 

aanvraag pas wordt afgewezen als er niet alleen geen loonsom is in januari of november, 

maar ook geen loonsom in de periode maart-mei. Omdat de loonsom over april en mei wordt 

gemaximeerd op die van maart betekent dit dat de aanvraag pas kan worden geweigerd als 

de werkgever ook niet heeft verloond over maart 2020. Deze wijziging heeft terugwerkende 

kracht tot 20 mei 2020. 

 

Dat wil zeggen dat een aanvraag niet geweigerd kan worden op de grond dat er geen 

loonsom was in januari/november als er wel loon is in maart. Dat maakt de weg vrij voor 

werkgevers zonder SV loon in januari/november om alsnog een aanvraag te doen tot 

subsidievaststelling. Deze werkgevers krijgen een primaire beschikking waarin de weigering 

ongedaan wordt gemaakt. Let wel: de berekening van het voorschot wijzigt niet, daar gaan 

we nog steeds uit van de loonsom januari. Deze werkgever krijgt dus niet alsnog een 

voorschot.  

 

De vraag is nu wat dit betekent voor de gevallen die op deze grond zijn afgewezen en in 

bezwaar zijn gegaan. We beslissen ex nunc, dus op stand van het huidige recht. De 

beslissing 'geen recht' wordt formeel een beslissing 'geen voorschot'. Materieel is er geen 

wijziging: geen voorschot blijft geen voorschot. Er treedt wel een ander rechtsgevolg in. Dat 

beide rechtsgevolgen leiden tot dezelfde materiële uitkomst (geen geld) doet daar niet aan 

af. Daarmee wordt het eerdere besluit dus herroepen (bezwaar gegrond). Heeft de 

                                                
7 ECLI:NL:RVS:2018:1088  
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werkgever intussen een beschikking gekregen waarin de weigering ongedaan is gemaakt, 

dan wordt dat als 6:19 Awb besluit betrokken in het bezwaar.  

 

Daarmee is nog niet gezegd dat de bezwaarkosten vergoed moeten worden. Bezwaarkosten 

worden alleen vergoed als het primaire besluit wordt herroepen wegens aan het 

bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Herroepen op grond van wijziging van de 

toepasselijke wettelijke voorschriften valt niet aan te merken als herroeping wegens een aan 

het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid (ABRvS 25 februari 2011, 

ECLI:NL:RVS:2011:BP6331). Nu het primaire besluit uitsluitend wordt herroepen op grond 

van de wijziging van de Regeling NOW, komen de bezwaarkosten niet voor vergoeding in 

aanmerking.  

 

Let wel: als de aanvraag is geweigerd omdat de loonsom nihil is, is er wel sprake van een 

onrechtmatig besluit. In dat geval had de subsidie niet moeten worden geweigerd, maar had 

een voorschot nul moeten worden verleend. Er is sprake van een tekortkoming van UWV, 

dus ook vergoeding van proceskosten. Vergoeding wettelijke rente is niet aan de orde omdat 

er in de voorschotfase (nog) geen recht is op een betaling.  

 

Heeft de werkgever ook geen loonsom maart, of een loonsom nihil? In dat geval is de 

conclusie dat er nog steeds geen subsidie zal worden vertrekt. We herroepen het primaire 

besluit dan niet. Er kan geen subsidie worden verleend omdat de uitkomst van de berekening 

volgens art 10 NOW nihil is.  

 

De weigeringsgrond is zoals we net zagen echter wel discutabel. Beter kan in dit geval 

gesteld worden dat geen recht op subsidie bestaat omdat niet zal worden voldaan aan de 

eisen die de subsidie stelt, namelijk het behoud van werkgelegenheid, af te meten aan het 

gelijk houden van de loonsom van het eerste aangiftetijdvak van 2020 cq november 2019 

(art 5 onder d NOW 1 in samenhang met art. 3 NOW, art 7 lid 1 NOW 1, art 13 lid 1 onder a 

NOW).  

 

Samenvattend: 

 Geen loon in januari om mee te rekenen voor voorschot betekent nog steeds geen 

voorschot 

 Is er wel loon in maart, dan mogelijk recht op subsidie bij de vaststelling  

 Bij geen loongegevens was er destijds een grond om te weigeren, maar UWV komt 

hier op terug  

 Bij een nul- of nihilaangifte had UWV een nihil voorschot moeten verstrekken. 

 Primair stuurt een besluit waarin de weigering ongedaan wordt gemaakt 

 In bezwaar hanteren we het huidige recht  

 Heeft de werkgever ook in maart geen loon, of een loonsom nihil, dan kan geweigerd 

worden.  

 

Zie voor dit onderwerp ook onder ‘Berekening/hoger loon in maart’.  
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Overgang van onderneming / rechtsvormwijziging  

Het kan voorkomen dat van een werkgever op de peildatum geen loonsom bekend is, omdat 

deze werkgever in januari 2020 nog niet bestond, of bekend was onder een ander 

loonheffingennummer. Dat kan in de situatie dat de rechtsvorm van de werkgever wijzigt, 

bijvoorbeeld van VOF naar een BV. Strikt gesproken wordt dan niet aan de voorwaarden 

voldaan.  

 

Met SZW is afgesproken dat UWV de ruimte krijgt om in enkele situaties in lijn met de 

bedoeling van de regeling oplossingen te kiezen voor de afhandeling van deze gevallen. Dat 

gebeurt wel in een construct waarbij besluiten worden genomen in een ‘Kleine Commissie’, 

op voorstel van JKC/SBK.  

 

Hierbij moet dan vooral gedacht worden aan ondernemingen die na januari 2020 de 

ondernemingsvorm hebben gewijzigd (VoF > BV) maar waar de bedrijfsvoering, zowel voor 

als na de overgang, evident niet is veranderd. Ook kan het gaan om bedrijven die zich 

hebben gesplitst in twee ondernemingen, maar waar feitelijk niets is veranderd in de 

bedrijfsvoering of de personele situatie. Leg deze situaties altijd voor aan (d)JKC.8   

Werkgever  

De aanvraag wordt ingediend door de werkgever per loonheffingennummer. De meeste 

werkgevers hebben een onderneming met één loonheffingennummer voor de loonaangifte bij 

de Belastingdienst. Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingennummers (het 

loonheffingennummer eindigt dan op L01, L02, etc.). Deze werkgever zal dus meerdere 

aanvragen moeten indienen. De loonsom zal per loonheffingennummer worden vastgesteld. 

De werkgever moet wel de omzetdaling opgeven voor de hele onderneming. De omzetdaling 

en referentieperiode is steeds dezelfde. Deze regel geldt in grote samenstelling van 

rechtspersonen, zoals bij een concern.   

Buitenlandse werkgever 

Op grond van de NOW kan een werkgever subsidie ontvangen als tegemoetkoming in de 

loonkosten voor werknemers die bij hem in dienst zijn. Uitgangspunt is dat het moet gaan 

om SV-loon. Dat betekent ook dat rechtspersonen of natuurlijke personen die in het 

buitenland gevestigd zijn en werkgever zijn van in Nederland sociaalverzekerde werknemers, 

ook een beroep kunnen doen op de NOW. Buitenlandse werkgevers komen dus ook in 

aanmerking voor subsidie voor zover zij werknemers in dienst hebben die in Nederland 

verzekerd zijn.  

  

Voor concerns met buitenlandse dochters geldt dat zij niet de omzetdaling moeten meetellen 

van de rechtspersonen in de groep die geen Nederlands SV-loon hebben. De wetgever 

overweegt daarbij dat de band met Nederland dan zo klein is dat het niet in de rede ligt om 

de omzetdaling mede te berekenen op de omzet van een dergelijk concernonderdeel.  

  

Ook werkgevers in het buitenland die hier loonheffingen betalen komen in aanmerking voor 

NOW. Dat gaat om ongeveer 1,5 % van de werkgevers. In het betaalsysteem dat UWV 

                                                
8 Over de werkwijze bij overgang zijn aparte twee notities geschreven, zie de kennisbank.   
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gebruikt kan geen buitenlands bankrekeningnummer worden opgenomen. Voorwerkgevers 
uit de SEPA landen geldt echter dat ze geen Nederlands bankrekeningnummer hoeven op te 
geven. SEPA staat voor Single Euro Payments Area (SEPA), een harmonisatie van het 
betaalverkeer in Europa. Bij eurobetalingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
binnenlandse betalingen en grensoverschrijdende betalingen naar andere SEPA landen.  
 
 

 
Verdieping 
 
Het is verplicht rekeningnummers uit alle 36 SEPA landen te accepteren 
(EU-Verordening 260/2012). 
 
SEPA landen zijn de landen binnen de EU en verder het VK, Noorwegen, 
Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Andorra en 
Vaticaanstad.  
 

 
 
De aanvragen van buitenlandse werkgevers met Nederlandse werknemers en een SEPA-
bankrekeningnummer kunnen nog niet geautomatiseerd worden afgehandeld. Voor deze 
uitval is een apart proces ingericht.   
 
Voor werkgevers buiten de SEPA moet wel een Nederlands bankrekeningnummer aangeleverd 
worden. 

Werknemer 

De loonsom van alle werknemers met SV loon komt in aanmerking voor de subsidie. De 

werknemer is de werknemer in de zin van de Wet financiering sociale verzekeringen. Deze 

wet verwijst weer naar de materiewetten. Werkenden die op grond van een fictieve 

dienstbetrekking zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen vallen ook onder de 

definitie van werknemer. Geen werknemers met SV loon zijn bijvoorbeeld de directeur-

grootaandeelhouder en de vrijwillig verzekerden. Hun loon komt niet in aanmerking voor 

subsidie.  

 

Als een werkgever werknemers in dienst heeft die niet sociaal verzekerd zijn in Nederland, 

maar onder de wetgeving van een ander land vallen, worden de lonen van die werknemers 

niet meegeteld voor de berekening van de loonsom waarover subsidie ontvangen wordt.  

 

Er is een aparte regeling voor flexwerkers en uitzendkrachten die door de coronacrisis geen 

werk hebben maar niet voldoen aan de referte-eis voor de WW. Voor deze groep is dus geen 

oplossing voorzien in de NOW. Deze regeling, de Tijdelijke overbruggingsregeling voor 

Flexibele arbeidskrachten (TOFA ) is bedoeld voor flexwerkers die niet in aanmerking komen 

voor WW of bijstand, maar wel een inkomensverlies hebben geleden in de coronatijd. 
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Inlenen van werknemers 

Werknemers die worden ingehuurd, zoals uitzendkrachten of op basis van payroll, worden 

niet meegerekend voor het bepalen van de loonsom. Deze staan bij een ander bedrijf onder 

contract. Het kan zijn dat die werkgever juist geen omzetverlies heeft. De subsidie wordt op 

niveau werkgever verstrekt en niet op niveau werknemers.  

 

Uitzendbureau en payrollbedrijf zijn op grond van artikel 8a Waadi verplicht de werknemers 

zoveel mogelijk op dezelfde arbeidsvoorwaarden te laten werken als degenen die hetzelfde 

werk doen maar rechtstreeks in dienst zijn van de inlener. Dit betekent echter niet dat de 

uitzendkracht /payroller geacht kan worden in dienst te zijn van de inlener. Het 

uitzendbureau/de payrollorganisatie blijft de juridische werkgever. Het is de juridische 

werkgever die aan de voorwaarden van de NOW moet voldoen. 

 

Hier is sprake is van een ongewenst neveneffect van de Wet arbeidsmarkt in balans. 

Werkgevers nemen payrollkrachten in vaste dienst om een hogere premieafdracht te 

voorkomen (die werd doorbelast door de payrollwerkgever). Werkgevers doen dus precies 

wat de Wab moest bewerkstelligen maar werkgevers komen daardoor niet in aanmerking 

voor de NOW.  

Payroll en NOW 1.3  

De regeling is per 29 mei 2020 aangepast waardoor bij een toename van de loonsom in 

maart, april en mei ten opzichte van januari naar deze hogere loonsom gekeken wordt bij de 

subsidievaststelling. De payroll medewerker die na januari in dienst bij de inlener is gekomen 

telt dan wel mee. Bij het voorschot heeft een dergelijke werkgever daar echter niets aan.  

 

Sommige werkgevers komen in financiële nood en kunnen niet wachten op het najaar. UWV 

heeft besloten om bij uitzondering dergelijke werkgevers wel alvast een voorschot te geven 

op basis van de loonsom maart. Stem deze zaken af met de medewerker Hoger 

Beroep/dJKC. Er moet dus sprake zijn van :  

 payroll/uitzendpersoneel dat na januari rechtstreeks in dienst komt bij de inlener; 

 een vooruitzicht op een subsidie vanwege de loonsom maart ;  

 financiële noodsituatie waardoor de lonen niet meer kunnen worden doorbetaald en 

werkgever niet kan wachten op het najaar. 

 

Payroll en opvolgend werkgeverschap  

In toenemende mate kwamen er vanaf najaar 2020 vragen bij de wenselijkheid om 

werkgevers die eerder personeel inlenen, maar later zelf het personeel verlonen, uit te 

sluiten van de NOW vanwege het ontbreken van een loonsom in de referentiemaand. Met het 

ministerie is afgesproken dat van geval tot geval kan worden bekeken of in de geest van de 

regeling toch een NOW subsidie moet worden verstrekt. Dat zou kunnen als de werkgever als 

opvolger van de payrollwerkgever kan worden beschouwd. Hier zijn echter nog geen hard 

and fast rules voor te geven, Leg dergelijke situaties altijd voor aan JKC. 
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3. Berekening  

De berekening van de subsidie is op twee plaatsen geregeld in de regeling: de definitieve 

vaststelling in artikel 7 en het verlenen  van de subsidie (inclusief voorschot) in artikel 10. 

Deze berekeningen wijken op sommige punten van elkaar af. Dit komt omdat bij de 

vaststelling zowel bij de omzetdaling als bij de loonsom met meer nauwkeurige gegevens 

kan worden gewerkt.  

 

Verlenen subsidie met voorschot 

Om te beginnen kijken we naar de eerste berekening, waarbij de subsidie wordt verleend. 

Tegelijk wordt een voorschot verstrekt.    

  

De hoogte van het bedrag van de subsidieverlening (art. 10) is de uitkomst van de volgende 

formule:  A* x B* x 3 x 1,3 x 0,9 

 

Constante A*: verwachte omzetdaling 

Bij de aanvraag vult de werkgever hier de verwachte daling in (zie onder omzetdaling).   

 

Constante B*: loonsom 

In beginsel wordt gekeken naar het aangiftetijdvak januari 2020 (zie onder loonsom). Het 

loon per werknemer dat meer bedraagt dan € 9.538 wordt niet in de loonsom meegenomen.  

  

Vermenigvuldigingsfactoren 

De uitkomst wordt vermenigvuldigd:  

  

Constante B is gebaseerd op de loonsom gedurende één maand. De subsidie wordt echter 

verstrekt voor een periode van drie maanden. Daarom wordt vermenigvuldigd met de factor 

drie.  

  

Ten tweede wordt de uitkomst van het voorgaande vermenigvuldigd met 1,3.  

Dit is een forfaitaire opslag van 30% voor de verschillende kosten die de werkgever heeft 

(zie eerder, onder Wanneer recht op een subsidie)    

  

Tot slot wordt vermenigvuldigd met de factor 0,9 om op 90% uit te komen. 

  

Het voorschot bedraagt 80% van het bedrag van de subsidieverlening, bedoeld in artikel 10.  

 

 

Voorbeeld  

Een werkgever heeft in het tijdvak januari 2020 een loonsom van € 

3.500.000 loonsom en een verwachte omzetdaling van 25%.  

 

Dat leidt tot een subsidie van (0,25 x € 3.500.000 x 3 x 1,3 x 0,9) =  

€ 3.071.250.  

 

Hiervan krijgt de werkgever een voorschot van € 2.457.000.  
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Vaststelling 

Bij de definitieve vaststelling (art. 7) geldt een zelfde formule als bij het verlenen van de 
subsidie:  

 
A x B x 3 x 1,3 x 0,9 
 
Hierbij staat: 
 

A voor de daadwerkelijke omzetdaling (dus een gecorrigeerde A*) 
B voor de constante B*, zoals hierboven vermeld, met correcties: 

 WW-uitkeringen die het UWV door tussenkomst van de werkgever heeft uitbetaald; 

 correcties van vakantiebijslag; 

 buiten beschouwing laten van extra periodiek salaris; 

 maximering van het loon vindt plaats na andere correcties. 

 

De correcties die op ‘B’ worden doorgevoerd, gelden ook voor de loonsom maart-mei.  

Lagere loonsom 

Als de loonsom over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 lager is dan driemaal de 

loonsom onder constante B (dus in de regel: januari 2020) wordt de subsidie verlaagd met 

de uitkomst van de volgende berekening: 

  

(B x 3 – C) x 1,3 x 0,9  

  

Hierbij staat  

 

B voor de loonsom die is gebruikt voor de vaststelling (dus in de regel januari 2020)   

C voor de loonsom over de subsidieperiode, maart tot en met mei 2020. 

Het verschil wordt vermenigvuldigd met de factoren 1,3 en 0,9.   

 

 

 

Voorbeeld  

 

Bij de berekening van het voorschot wordt uitgegaan van een loonsom in 

januari 2020 van € 1.000 en een verwachte omzetdaling van 50%.  

 

Dat leidt tot subsidieverlening van (0,5 x € 1.000 x 3 x 1,3 x 0,9) =  

€ 1.755  

 

De gerealiseerde omzetdaling is inderdaad 50% De variabele B is € 3.000. 

De subsidie zou bij een ongewijzigde loonsom uitkomen op € 1.755.  
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De uiteindelijke loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 is 

echter geen € 3.000 maar € 2.400 

 

De subsidie wordt als volgt verminderd  

1) Het verschil van € 3.000 – € 2.400=  600  

 

2) € 600  x 1,3 x 0,9 = € 702  

  

3) € 1.755. – € 702. = € 1.053  

 

 

 
 
De totale loonsom in maart, april en mei kan om diverse redenen lager zijn dan de loonsom 

in januari. Zo kunnen er tijdelijke contracten aflopen, flexwerkers niet meer worden 
opgeroepen, werknemers met pensioen gaan. Elke vermindering van de loonsom heeft 
echter direct gevolgen voor de hoogte van de subsidie. 
 
 
 

 

Op uwv.nl is een rekentool beschikbaar waarmee werkgevers voor zichzelf 

kunnen uitrekenen op hoeveel subsidie zij uiteindelijk recht zullen hebben: 

https://www.simulatienow.nl/ 

 

 

 

Als de werkelijke loonsom in de subsidiemaanden lager is dan de betaalde lonen in januari, 

stelt artikel 7 lid 2 NOW immers dat de uiteindelijke tegemoetkoming wordt verminderd 

wordt met het verschil in loonsom in de referentiemaand en de subsidieperiode.  

 

Anders gezegd: de subsidie is afhankelijk van de omzetdaling een bepaald percentage van de 

loonkosten (maximaal 90% bij 100% omzetverlies), maar het verschil in de loonsom wordt 

wel altijd voor met maximum, 90%, afgetrokken van de subsidie, ongeacht het omzetverlies. 

Ofwel: een euro minder loon in de subsidieperiode is 90 cent minder subsidie.  

De uitkomst van deze berekening kan zelfs een negatief bedrag opleveren. Dan wordt de 

subsidie vastgesteld op nihil. Dit raakt met name de werkgevers met een relatief gering 

omzetverlies. De werkgever zal hier niet altijd alert op zijn. 

 
 

Voorbeeld 

 

(De verhoging met factor 1,3 laten we hier buiten beschouwing). 

 

De loonsom januari is € 100. Driemaal januari is dus € 300 

De omzetdaling is 20%.  

 

De subsidieverlening is: 0,2 maal 300 maal 0,9= € 54  
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Het voorschot (80%) is € 43 

 

Er gaan enkele werknemers weg bij het bedrijf. De loonsom over maart-

mei is daarmee geen 300 maar € 225 

 

Het verschil tussen B*3 en C is dus € 75  

 

De correctie op de subsidie is: 75 maal 0,9= € 67  

 

Daarmee blijft er geen recht op subsidie over. De werkgever zou mogelijk 

verwachten dat bij de correctie de omzetdaling nog meespeelt, dus dat de 

subsidie bedraagt: 

 

0,20 maal 225 maal 0,9 =€ 40  

 

 

 

 

De vermindering is zoals beoogd door de wetgever. In de nota van toelichting zegt de 

minister hierover: voor elke euro minder loonkosten krijgt de werkgever 90 cent minder 

subsidie.9 

 

Hiervoor is gekozen vanuit de gedachte dat de werkgever met een bepaald percentage 

omzetverlies ook voor hetzelfde percentage van zijn loonsom subsidie nodig heeft. Als omzet 

en loonsom met hetzelfde percentage dalen, zal de werkgever de overgebleven omzet 

moeten aanwenden om de overgebleven loonsom te betalen en is er geen recht op subsidie 

(die is immers bedoeld om op te vangen wat de werkgever zelf niet kan oplossen).  

 

 

 

 

Illustratie   

 

  omzet      

        

1  50 100% 

 

 

 

Met de omzet vóór corona (100%) kon de werkgever een bepaalde loonsom 

opbrengen. Het geel gearceerde is de omzet in de meetperiode. Dat 

betekent dat voor de rest (lichtgroen en dondergroen gearceerd) de 

loonsom voor subsidie in aanmerking komt; de werkgever krijgt over dat 

bedrag een voorschot.  

 

                                                
9 Lastig bij deze vergelijking is dat die 90 cent eerst nog wordt vermenigvuldigd met 1,3. 
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Als de loonsom lager uitvalt (licht groen gearceerd) hoeft het meerdere 

(donkergroene deel) niet te worden gesubsidieerd. Dit deel wordt in 

mindering gebracht op de subsidie.   

 

 

 

Daalt de loonsom meer dan het percentage omzetverlies dan vindt de wetgever het 

ongewenst dat de werkgever om voor de overgebleven loonsom alsnog subsidie te krijgen.   

Dit blijkt uit een antwoord op Kamervragen van 23 februari 2021.  

 

Het volgende voorbeeld is op deze antwoorden gebaseerd:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld  
   
Een werkgever heeft vijf werknemers in januari 2020. De totale maandelijkse 
loonsom is € 1.000. De werkgever heeft 50% omzetverlies. 
 
Ook hier laten we de verhoging met factor 1,3 even buiten beschouwing  
 

Op 15 februari 2020 gaat er een werknemer met pensioen en eind februari loopt 

een tijdelijk contract af dat niet wordt verlengd. Vanaf 1 maart 2020 is de 
maandelijkse loonsom € 600 euro (40% lager)  
 
De basisberekening van de subsidie is:  
 
loonsom van januari * 3 = 3000 euro * 50 % omzetverlies *90% = € 1.350  

 

De daadwerkelijke loonsom van de werkgever is in de subsidiemaanden: 

€ 600*3 = € 1.800 en niet € 3.000.  

 

Aangezien de werkgever nog de helft van zijn oorspronkelijke omzet heeft, gaat 

de regeling er vanuit dat de werkgever de helft van zijn loonsom, € 1.500, zelf 

kan financieren. Met de oorspronkelijke omzet kon immers het hele bedrag,  

€ 3.000, worden gefinancierd. 

 

Van de werkgever mag dus verwacht worden dat hij 1.500 euro zelf kan 

financieren uit de resterende omzet. Van het verschil: 1.800 min 1.500 =  

€ 300 euro wordt 90% (€ 270 euro) gesubsidieerd.  

 

De correctie in dit voorbeeld is (3.000 – 1.800) *90% = 1.080 euro 
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De definitieve subsidie bedraagt 1.350 minus 1.080 = 270 euro.  

 

Waarom geen rekening houden met omzetverlies  
 
Als bij de vaststelling de subsidie zou worden vastgesteld op een manier waarbij 

rekening wordt gehouden met het omzetverliespercentage dan zou de 
werkgever in dit voorbeeld subsidie krijgen over de resterende loonsom: 
 
Loonsom subsidieperiode * 50% omzetverlies * 90% of wel   
45% subsidie over de loonsom van € 1.800.  
 
Dat is een bedrag van € 810 euro, terwijl de werkgever zelf wordt geacht met 

deze omzet € 1.500 aan loonkosten te kunnen financieren.  
 
Dat betekent dat de werkgever inclusief subsidie in staat zo moeten zijn  
1.500 + 810 = € 2.310 aan loon te betalen.  
 
De werkelijke loonsom is echter € 1.800.  
 

Er wordt voor € 510 werkgelegenheid gesubsidieerd die er niet is.  

 

 

Deze wijze van berekenen sluit aan bij de oproep van het kabinet om werknemers met een 

flexibel contract zo veel mogelijk door te betalen. Deze methode maakt het minder 

aantrekkelijk om deze werknemers niet door te betalen.  

 

Het subsidiebedrag wordt geabstraheerd van concrete personen die in dienst zijn. Gaat 

iemand met pensioen dan zou de subsidie de werkgever in staat moeten stellen een 

vervanger aan te nemen. Het is begrijpelijk dat de werkgever daarvan afziet, maar de 

regeling vraagt dat in wezen wel. Geeft de werkgever geen geld uit aan loonkosten, dan 

heeft hij de subsidie ook niet nodig.  

 

 

Verdieping 

 

De vraag komt op of een dergelijke wijziging in het nadeel als een (punitieve) 

sanctie moet worden beschouwd. In de rechtspraak en literatuur wordt een 

(gedeeltelijke) intrekking van de subsidie in de regel niet als punitief 

beschouwd. Besluiten tot wijziging en terugvordering vinden hun grond in de 

omstandigheid dat niet is voldaan aan een voor het toekennen van de subsidie 

gestelde voorwaarde.  

 

Slechts in uitzonderlijke situaties, als meer wordt teruggevorderd dan waar de 

overtreder in de rechtmatige toestand wel recht op zou hebben gehad, én de 

subsidiegelden al zijn besteed aan de uit te voeren activiteit, kan de subsidie als 

punitief worden aangemerkt. 
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Als we hier aan toetsen zien we dat te subsidiëren activiteit (loonkosten gelijk 

houden) niet naar behoren is uitgevoerd. Er wordt niet meer teruggevorderd dan 

het deel waarop volgens de regels geen recht op bestaat.10 

 

 

  
 

Peildatum variabele C  

Voor de loonsom over de subsidieperiode gebruiken we de peildatum van 19 juli 2020. 
Dat wil zeggen: met aanpassingen van na die datum wordt geen rekening gehouden. 

De regeling geeft UWV echter de bevoegdheid wel rekening te houden met correcties 
naar beneden toe (art 7 lid 4 NOW 1). Dus als een correctie in nadeel werkgever werkt 
mogen we er rekening mee houden. UWV hanteert een beleid dat we alleen van deze 
bevoegdheid gebruik maken als de loonsom over de subsidieperiode door een correctie 
tussen 19 juli en 1 december 2020 10% lager uitvalt.  

 
Met dezelfde correctie zou ook de loonsom januari kunnen zijn gewijzigd (naar 
beneden toe). We hebben echter geen bevoegdheid met latere aanpassingen van de 
loonsom in de referentiemaand rekening te houden. De werkgever zou dan worden 
benadeeld: we houden wel rekening met de correctie naar beneden over de 
subsidieperiode, maar niet met een correctie over de referentiemaand. Leg deze zaken 

voor aan JKC.   

Ontslagaanvraag  

De werkgever is verplicht over de periode vanaf 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geen 

verzoek te doen bij UWV de arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van artikel 7:669, 

derde lid, onderdeel a BW, het ontslag op bedrijfseconomische gronden. De noodmaatregel is 

immers juist bedoeld om dit te voorkomen. Als de werkgever dit toch doet wordt de subsidie 

verminderd met drie maal het maandloon van de betrokken werknemers, waarbij dit 

maandloon wordt vermeerderd met een opslag van 50%. 

 

De subsidie wordt verlaagd op basis van de volgende formule: 

  

D x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9 

 

Hierbij staat D voor het loon voor de werknemers waarvoor een ontslagaanvraag wegens 

bedrijfseconomische redenen is ingediend.   

 

  

Voorbeeld 

 

De werkgever heeft een omzetverlies van 50%. Hij had in januari een 

loonsom van € 1.000.000. Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de 

subsidie van (0,5 x € 1.000.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 1.755.000  

 

                                                
10 Zie ook bij het onderwerp ontslagaanvraag/ punitieve sanctie. 
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Hij vraagt in april 2020 voor een aantal werknemers ontslag wegens 

bedrijfseconomische redenen aan. Deze werknemers verdienen 

gezamenlijk € 200.000 per maand. 

  

Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 1,5, vervolgens met 3 (over drie 

maanden) en vervolgens met de factoren 1,3 en 0,9:  

  

€ 200.000 x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9 = € 1.053.000.  

  

Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt daarmee  

€ 1.755.000 - € 1.053.000 = € 702.000. 

 

 

 

Met deze berekening wordt geen rekening gehouden met de uitkomst van de 

ontslagaanvraag. Of deze succes heeft of niet maakt niet uit voor deze verlaging. Overigens 

zal UWV de ontslagaanvraag kritisch beoordelen: kon de werkgever geen gebruik maken van 

de NOW regeling?  

 

Het kan zijn dat er naast de ontslagaanvraag ook minder loonkosten zijn in de 

subsidieperiode van maart tot en met mei 2020. Zo kan het zijn de werkgever zijn 

flexkrachten niet doorbetaalt. Deze twee gronden om de subsidie lager vast te stellen lopen 

dan samen.  

 

De in eerste instantie vastgestelde subsidie wordt verminderd met de twee uitkomsten van 

de berekeningen.   

  

 

Voorbeeld 

 

De situatie is gelijk aan het vorige voorbeeld. De subsidie is € 1.755.000.  

  

De werkgever vraagt voor een aantal werknemers ontslag wegens 

bedrijfseconomische redenen aan. Deze werknemers verdienen 

gezamenlijk € 200.000 per maand.  

 

Daarnaast verlaagt hij zijn loonsom met € 100.000 door flexibele 

werknemers minder in te zetten.  

 

Om te beginnen wordt de subsidie verlaagd met € 1.053.000 vanwege de 

ontslagaanvragen, zie bovenstaand voorbeeld.  

  

Daarna wordt de subsidie verlaagd vanwege de lagere loonsom:  

€ 100.000 x 1,3 x 0,9 = € 117.000  

 

Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt daarmee  



 
Memo 

 

Pagina 

43 van 70 

€ 1.755.000 – € 1.053.000 – € 117.000 = € 585.000 

 

 

 

In de regeling zoals die op 31 maart 2020 naar de Tweede Kamer is gestuurd en op  

2 april 2020 in werking trad, was deze loonsom nog op een andere manier in de berekening 

meegenomen, namelijk in een correctie van constante B. Dit leidde echter niet tot een 

gewenste uitkomst. Dat wil zeggen: een werkgever in deze situatie kwam er gunstiger vanaf 

dan een werkgever waar de loonsom was gedaald. Het ministerie heeft daarom direct 

besloten tot een wijziging. Deze wijziging is in werking getreden per zaterdag 4 april 2020, 

nog voor de eerste aanvragen konden worden gedaan. 

  

Zou een werkgever een beroep willen doen op het rechtszekerheidsbeginsel, dan kunnen we 

erop wijzen dat voor 6 april 2020 het nog niet mogelijk was een aanvraag voor subsidie in te 

dienen.  

 

Punitieve sanctie? 

De vraag rijst of deze opslag van 50% op de loonsom een punitieve sanctie is. Dit is van 

belang, omdat voor een punitieve sanctie een grondslag moet bestaan in een wet in formele 

zin (art. 89 Grondwet). De Awb biedt geen grond voor een boete, noch de wet SUWI of de 

Kaderwet SZW subsidies.  

 

De korting gaat verder dan het louter prijsgeven van de aanspraak op de subsidie. Immers, 

de subsidie wordt niet alleen verlaagd omdat de loonsom in de subsidieperiode lager uitvalt, 

maar er wordt extra gekort door het te verminderen bedrag eerst op te hogen. En dit 

gebeurt duidelijk met het doel het gedrag van de werkgever te sturen: de werkgever heeft 

zich ergens aan verbonden en wanneer hij zich hier niet aan houdt heeft dat gevolgen. Bij de 

persconferentie waarin de noodmaatregel werd aangekondigd sprak de Minister zelfs 

onomwonden over een boete.  

 

We verdedigen echter dat het gaat om een korting met een reparatoir karakter. De te 

subsidiëren activiteit (geen personeel ontslaan) is niet naar behoren uitgevoerd. Er wordt 

nooit meer teruggevorderd dan is verleend.11  

 

 

 

Verdieping 

 

Om te bepalen of het intrekken of wijzigen van de subsidie als een 

punitieve sanctie beschouwd moet worden is volgens de rechtspraak van 

het EHRM naast de classificatie in het nationale recht het karakter van de 

                                                
11 Zie hierover ook J.R. van Angeren & S. Putting, ‘De NOW: enkele subsidierechtelijke aspecten van de 
noodmaatregel’, TAC 2020/4, te raadplegen via https://www.stibbe.com/en/news/2021/january/de-
now-enkele-subsidierechtelijke-aspecten-van-de-noodmaatregel  
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gedraging en de aard en zwaarte van de sanctie bepalend (Arrest Engel, 

5370/72, NJ 1978, 223 ; arrest Öztürk, 8544/79, NJ 1988, 937).  

 

Bij het eerste criterium (aard van de gedraging) is van belang tot wie de 

norm zich richt. Als een willekeurig persoon zich zou moeten onthouden 

van het betreffende gedrag jegens een ander zou sprake zijn van een 

delict. Het gaat hier echter niet om een algemene norm waar iedereen 

zich aan moet houden, maar om een verplichting van een 

subsidieontvanger.   

 

 

Bij de tweede tranche van de NOW wordt deze sanctie anders vormgegeven. Bij de derde 

tranche is deze in wezen verdwenen. Daar resteert nog een sanctie op het niet nakomen van 

de verplichting de werkgevers van werk naar werk te begeleiden.12   

 

Intrekken ontslagaanvraag 

De werkgever kan onder deze sanctie uitkomen door zijn ontslagaanvraag in te trekken 

binnen vijf werkdagen na inwerkingtreding van de regeling. De wetgever wil hiermee zeker 

stellen dat de werkgever zich bewust is van de gevolgen van een ontslagaanvraag voor deze 

regeling. Voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot 

en met 17 maart wordt geen correctie doorgevoerd bij de vaststelling van de subsidie. Het 

was voor de werkgever toen nog niet kenbaar dat het indienen van een ontslagaanvraag 

gevolgen zou kunnen hebben voor de hoogte van de subsidie.  

  

Meteen bij publicatie van de Regeling heeft het ministerie besloten tot een wijziging. Deze 

wijziging is in werking getreden per zaterdag 4 april 2020, nog voor de eerste aanvragen 

konden worden gedaan. Wij gaan ervan uit dat de termijn van vijf werkdagen is gaan lopen 

na inwerkingtreding van de huidige versie van de regeling, dat wil zeggen op 6 april 2020. 

Omdat de termijn op grond van de Algemene termijnenwet niet kan eindigen op vrijdag 10 

april, Goede Vrijdag, eindigt de termijn op dinsdag 14 april 2020.  

Nieuw beleid  

In juni 2021 is in overleg met het ministerie besloten om geen verlaging toe te passen als de 

ontslagaanvraag niet is gehonoreerd en ook niet langs een andere route afscheid is genomen 

van de werknemer. Bij de vaststelling voeren we dat vanaf 29 juni 2021 zo uit. De reden 

hiervoor is dat het toch als een onevenredige uitkomst wordt beschouwd als de werkgever 

uiteindelijk de werknemer in dienst houdt. Vraag bij twijfel advies van (d)JKC.   

 

 

 

Verdieping: 

Is de gedeeltelijke of voorlopige ontslagaanvraag een aanvraag in de zin van 

artikel 1:3 lid 3 Awb?  

                                                
12 Zie hiervoor uitgebreid de notities over NOW 2 en NOW 3.  
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Veel werkgevers geven aan dat een ontslagaanvraag bij het UWV WERKbedrijf 

niet aangemerkt kan worden als aanvraag omdat zij alleen formulier A hebben 

ingediend en de aanvraag uiteindelijk niet compleet hebben gemaakt. Hierbij 

een toelichting op de procedure bij het UWV WERKbedrijf en het standpunt van 

het UWV.  
 

De aanvraag voor een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen 

bestaat uit een drietal formulieren: 

Deel A: gegevens werkgever; 

Deel B: gegevens van de werknemer(s) voor wie ontslag wordt aangevraagd; 

Deel C: onderbouwing van de aanvraag. 

De werkgever heeft standaard de mogelijkheid om op formulier A aan te geven 

dat hij graag uitstel van de behandeling van zijn ontslagaanvraag wilt omdat hij 

nog aan het onderhandelen is met zijn werknemers. Indien werkgever hierom 

verzoekt krijgt hij 14 dagen uitstel. Werkgever hoeft dan nog niet direct 

formulier B en C in te dienen.  

Wilt werkgever dat zijn aanvraag in behandeling wordt genomen dan dient hij 

formulier B en C ook in te dienen. Het gaat hier dus om uitstel van de 

behandeling van de aanvraag. Met het indienen van de formulier A doet 

werkgever dus al een aanvraag in de zin van artikel 1:3 lid 3 Awb.  

Waarom doen werkgevers alvast zo’n aanvraag?  

Vaak als pressiemiddel om de werknemer onder druk te zetten maar de 

aanvraag heeft ook juridische gevolgen. Het opzegverbod (artikel 7:670 lid 1 

BW) tijdens ziekte is niet van toepassing op het moment dat een werknemer 

ziek wordt nadat de werkgever de ontslagaanvraag heeft ingediend. De 

ontslagaanvraag heeft dus ook direct een rechtsgevolg.  

In de brief van het UWV WERKbedrijf, maar ook op de site van het UWV wordt 

werkgever gewezen op de gevolgen van zijn aanvraag voor de NOW, ook indien 

hij alleen formulier A heeft ingediend en verzocht heeft om uitstel van de 

behandeling van zijn aanvraag. In de toelichting bij de NOW wordt ook alleen 

gesproken over een ontslagaanvraag. Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen een voorlopige aanvraag of een volledig ingediende aanvraag. 
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Hoger loon in maart dan in januari  

Sommige werkgevers hebben een te lage, niet-representatieve loonsom in de 

referentiemaand (januari( ten opzichte van de subsidieperiode; bijvoorbeeld vanwege 

seizoenspatronen of een uitbreiding. De hoogte van de compensatie voor loonkosten sluit 

daardoor onvoldoende aan bij de werkelijke loonkosten in de subsidieperiode om die effectief 

te kunnen compenseren. In de NOW 1 heeft de wetgever hiervoor iets willen regelen.  

 

Door aanpassing van de Regeling per 29 mei 2020 voorziet de regeling ook in 

tegemoetkoming in de loonkosten als de loonsom in de periode maart t/m mei hoger is dan 

in de referentiemaand januari maal drie.  

 

De subsidie wordt verhoogd met : 

A x (E – B x 3) x 1,3 x 0,9 

 

Hierbij staat: 

 

A en B voor de bekende variabelen A en B 

 

E voor de loonsom van  de periode maart 2020 tot en met mei 2020.  

 

Daarbij is E gemaximeerd op drie maal de loonsom van maart. Bij vierweken tijdvakken is de 

factor E de loonsom van het derde tot en met vijfde aangiftetijdvak.  

 

De loonsom van maart wordt hierbij gebaseerd op de loongegevens zoals vastgesteld op 

peildatum 15 mei 2020. De wijziging van de regeling is namelijk al aangekondigd in een 

Kamerbrief van 20 mei 2020, dus voorkomen moet worden dat werkgevers nadien nog hun 

loonaangifte aanpassen om een zo hoog mogelijke subsidie te krijgen. Bij de loonsom van 

april en mei geldt net als bij de variabele C de peildatum op 19 juli 2020. 

 

De alternatieve rekenmethode voor de loonsom (artikel 7 lid 7) geldt voor alle bedrijven die 

in de subsidieperiode (maart tot en met mei) een hogere loonsom hebben dan de loonsom in 

de referentiemaand januari maal drie.  

 

 

 
Voorbeeld  
 
Bij de berekening van het voorschot is uitgegaan van een loonsom januari 
van € 50.000 en een verwachte omzetdaling van 50%.  
 
Dat leidt tot een verwachte vaststelling van de subsidie van  

(0,5 x € 50.000 x 3 x 1,3 x 0,9) = € 87.750 in totaal.  

 
De gerealiseerde omzetdaling is inderdaad 50%.  
 
De uiteindelijke loonsom over de maanden maart, april en mei 2020 is 
€ 200.000 in maart en € 225.000 in de maanden april en mei.  
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Voor de constante E wordt de loonsom, rekening houdend met de 
maximering van april en mei vastgesteld op 3 maal 200.000 = € 600.000.  
 
Daarop wordt in mindering gebracht de loonsom januari maal 3  
(€ 50.000 x 3) = € 150.000.  
 

Het verschil is 450.000.  
 
De extra verhoging van de subsidie wordt zodoende  
 
0,5 x (€ 450.000) x 1,3 x 0,9 = € 263.250.  
 

Dit bedrag wordt opgeteld bij het oorspronkelijke vaststellingsbedrag, wat 
leidt tot een totaal subsidiebedrag van  
 
87.750 + 263.250 = € 351.000. 

 

 

De aanpassing geldt alleen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling, niet 

voor de voorschotfase. De Centrale Raad van Beroep acht dit niet onevenredig of in strijd 

met andere algemene rechtsbeginselen.13   

Gebruik peildatum bij variabele E 

In de praktijk blijkt er nog wel onduidelijkheid over welke peildatum gebruikt moet worden 

bij het berekenen van de verhoging. Immers, de regeling schrijft op zich voor dat de 

peildatum voor het bepalen van de loonsom ligt op 19 juli 2020 (art 7 lid 4 NOW 1). Tegelijk 

zegt artikel 7 lid 9 dat bij de verhoging voor de maand maart de peildatum 15 mei 2020 

moet worden gebruikt. Dit kan uitmaken als de werkgever na 15 mei 2020 de loonaangifte 

over maart 2020 heeft gecorrigeerd.  

 

Geeft de werkgever hier een lager loon op, dan geeft de regeling de mogelijkheid om met dit 

lagere loon te rekenen.   

 

 

Verdieping  

 

In artikel 7 lid 4 NOW 1 is geregeld dat voor het bepalen van de variabele C 

wordt uitgegaan van de loonaangifte zoals die uiterlijk op 19 juli 2020 is 

ingediend. Correcties van een latere datum worden buiten beschouwing gelaten. 

Echter: wordt de loonsom met de correctie verlaagd, dan kan van dit lagere 

bedrag worden uitgegaan. 

 

In artikel 7 lid 8 is geregeld dat deze bepaling van overeenkomstige toepassing 

is op de variabele E.  

 

                                                
13 CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87. 
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In artikel 7 lid 9 is geregeld dat in afwijking van artikel 7 lid 8 bij het bepalen 

van de variabele E voor de maand maart wordt uitgegaan van de aangifte zoals 

die is gedaan uiterlijk 15 mei 2020.  

 

Hieruit volgt dat voor de variabele E gerekend mag worden met een loonaangifte 

van na 15 mei 2020 als het gaat om een lager opgegeven loon.  

 

 

 

UWV heeft ervoor gekozen dat ook te doen in dit geval. Geeft de werkgever hier een hoger 

loon op, dan laten we deze verhoging dus buiten beschouwing.  

 

Gebleken is echter dat de rekenapplicatie NOW (RAN) de regeling hier verkeerd toepast als 

in Polis op 19 juli 2020 een hoger bedrag staat dan op 15 mei 2020. De RAN rekent namelijk 

standaard met de loonaangifte zoals die op 19 juli 2020 in Polis staat. Staat hier een hoger 

bedrag dan op 15 mei, dan rekent de RAN met dat hogere bedrag en krijgt de werkgever dus 

teveel subsidie. Besloten is om als het gaat om een geringe afwijking de betaling gewoon uit 

te laten gaan. UWV neemt dit dus voor lief. Gaat het echter om grotere afwijkingen dan 

wordt een handmatige berekening gemaakt (dat zijn ongeveer 150 gevallen). Een grote 

afwijking is hier gedefinieerd als een afwijking van meer dan 5 % op het subsidiebedrag of 

een verschil van € 5.000 of meer. Bij een dergelijke grote afwijking zijn de nadelige gevolgen 

van een correctie voor belanghebbende niet onevenredig in verhouding tot het met het 

besluit te dienen doel, de rechtmatige besteding van het subsidiegeld.  

 

4. Terug – en invordering  

Als de subsidie definitief is vastgesteld zal er naar verwachting in veel gevallen een 
terugvordering ontstaan. Overigens is het goed om te benadrukken dat als de vaststelling op 
een negatief bedrag uitkomt (bijvoorbeeld door de ‘ontslagboete’ ) de subsidie op nul uitkomt. 
De werkgever betaalt dus nooit meer terug dan dat hij aan voorschot heeft ontvangen.  

Als het gaat om uitkeringen noemen we herzien en terugvorderen in één adem – bij subsidies 
is dat anders. Pas op het moment dat de subsidie is vastgesteld weten we waar de aanvrager 
recht op heeft. Tot dan heeft de aanvrager nog geen onvoorwaardelijke aanspraak. Er is dus 
geen sprake van een herziening van een eerder toegekend recht, maar van een eerste keer 
vaststellen van het recht, gevolgd door een afrekening (nabetalen of terugvorderen). Dat 
betekent dat de beslissing  tot vaststellen geen belastend besluit is als een besluit tot 
herziening en terugvordering, maar een beslissing op aanvraag, waar het aan betrokkene is 
aannemelijk te maken dat hij in aanmerking komt voor de subsidie. De subsidie kan daarbij 
lager uitvallen dan het voorschot. De Beleidsregel schorsing opschorting intrekking en 

herziening uitkeringen 2006 is niet van toepassing bij subsidies. 

 

Verdieping 
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Het is mogelijk dat een eenmaal vastgestelde subsidie wordt ingetrokken of 
gewijzigd. Het beoordelingskader daarvoor (art. 4:49 lid 1Awb ) is vergelijkbaar 
met onze beleidsregels bij herziening en terugvordering van uitkeringen. Zie 
hiervoor de paragraaf Formele aspecten/intrekken of wijzigen vaststelling 
     

 

 

Discretionaire bevoegdheid  

De Regeling NOW kent een bepaling over terugvorderen, maar die ziet op het tussentijds 

terugvorderen van een verleende subsidie. Het is mogelijk een beslissing tot verlening te 

wijzigen, maar dat komt in de praktijk niet vaak voor (zie verder hoofdstuk 5, Intrekken of 

wijzigen verlening) zelf te vinden. Artikel 4:57 Awb geeft de grondslag om onverschuldigd 

betaalde subsidiebedragen terug te vorderen. Dit artikel is geformuleerd als een ‘kan’ 

bepaling. Dat wil zeggen dat UWV niet gehouden is de onverschuldigd betaalde subsidie 

terug te vorderen. Het spreekt uit het oogpunt van zorgvuldige besteding van publieke 

middelen echter bijna vanzelf dat onverschuldigd betaalde NOW subsidie wordt 

teruggevorderd. UWV heeft dan ook samen met SZW  ervoor gekozen om in beginsel terug 

te vorderen. Die keuze wordt – omdat deze zo vanzelfsprekend is – in de toelichting op de 

regeling en Kamerbrieven niet expliciet benoemd.  

 

De Centrale Raad van Beroep heeft echter in zaken over terugvordering van onverschuldigd 

betaalde subsidies door UWV (scholingsvouchers) overwogen dat bij het besluit tot 

terugvorderen kenbaar moet blijken dat een belangenafweging heeft plaatsgevonden.14 Op  

16 maart 2021 heeft het directeurenoverleg NOW daarom een notitie vastgesteld, waarin alle 

uitgangspunten expliciet zijn vastgelegd.15 Mocht in beroep of hoger beroep gevraagd 

worden naar het beleid, dan kan naar deze notitie verwezen worden.  

 

Bij de beslissing tot terugvorderen zijn de volgende uitgangspunten afgestemd met het 

ministerie van SZW. 

 

 Een deel van de werkgevers die een beroep heeft gedaan op de NOW zal een te hoog of 

ten onrechte een voorschot hebben ontvangen. De te veel/ten onrechte verstrekte 

bedragen zullen door UWV moeten worden teruggevorderd.  

 In de NOW-regeling is maar zeer beperkt ruimte voor maatwerk. Dat is een bewuste 

keuze geweest, want individueel maatwerk zou de regeling voor UWV onuitvoerbaar 

maken, In bezwaar vindt een heroverweging plaats op basis van de omstandigheden van 

het geval, waarbij UWV ook naar het doel van de regeling kijkt. Hierbij zal bijzondere 

aandacht zijn voor de terugvordermogelijkheden van de werkgever en de consequenties 

daarvan.  

 Wanneer UWV na bezwaar constateert dat in bepaalde situaties de subsidievaststelling 

leidt tot onvoorziene en ogenschijnlijk ongewenste gevolgen voor werkgevers dan zal 

UWV dit delen met de minister. 

                                                
14 Zie bijvoorbeeld  ECLI:NL:CRVB:2021:417  
15 Notitie terugvorderen onverschuldigd betaalde subsidie  
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Regels rond terug- en invorderen  

De regelgeving die we kennen op gebied van invorderen ziet op uitkeringen op grond van de 

werknemersverzekeringen, niet op subsidies. Daar waar bij de uitvoering van de 

werknemersverzekeringen UWV bevoegdheden krijgt toebedeeld gelden die niet vanzelf voor 

de terugvordering van de NOW subsidie. Zo is verrekening van een geldschuld met een 

andere vordering alleen mogelijk als die bevoegdheid bij wet is voorzien; dat is hier niet het 

geval. We kunnen dus ook niet een vordering bij NOW 2 verrekenen met een terugvordering 

bij NOW 1.  Wel kan UWV zelf een dwangbevel uitvaardigen zonder tussenkomst van de 

rechter (besluit heeft executoriale titel). Dat volgt uit artikel 4:57 Awb.   

Uitstel van betalen, afzien van invorderen 

In de Beleidsregel terug- en invordering (Besluit van het Lisv van 31 maart 1999) wordt 

geregeld in welke omstandigheden UWV afziet van (verder) invorderen. De beleidsregel 

terug- en invordering is gebaseerd op de aan UWV toegekende bevoegdheid in de 

materiewetten. Deze beleidsregel ziet dus niet op subsidies die wij namens de minister 

verstrekken, maar betoogd kan worden dat UWV dit beleid zoveel mogelijk overeenkomstig 

moet toepassen. Daarbij is nog wel van belang dat UWV de regeling in mandaat uitvoert, en 

het uiteindelijk de minister (de mandaatgever) is die bepaalt welk beleid moet worden 

gevoerd. Bij twijfel is het dus goed even contact te zoeken met JKC.   

 

UWV heeft (in samenspraak met het ministerie) de volgende uitgangspunten geformuleerd 

voor invorderen.  

 

 Bij invorderen krijgt de werkgever zes weken om te betalen 

 Werkgever ontvangt een herinnering als na zes weken niet betaald is 

 Twee weken na herinnering volgt een aanmaning  

 Bij betalingsregeling wordt standaard uitgegaan van binnen een jaar terugbetalen  

 UWV ziet af van invorderen bij een vordering onder € 500.   

 

De Minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 30 september 2020 

toegezegd dat als een betalingsregeling van 12 maanden tot problemen leidt, de werkgever 

contact kan opnemen met UWV en zal worden bekeken welk terugbetalingsschema passend 

en haalbaar is. Voorkomen moet worden dat de financiële positie van bedrijven door de 

terugvordering wordt verslechterd. In de praktijk gaat UWV hier zeer coulant mee om. Een 

werkgever kan zonder problemen een betalingsregeling treffen tot 36 maanden.   

Samenhangende besluiten 

Als bezwaar wordt gemaakt tegen een terugvorderingsbesluit nemen we in de heroverweging 

in bezwaar ons invorderingsbesluit mee, het besluit waarin de werkgever wordt geïnformeerd 

over het daadwerkelijk terug te betalen bedrag en over de termijn waarbinnen moet worden 

terugbetaald. Dit is gebaseerd op jurisprudentie van de CRvB met betrekking tot de artikel 

6:19 Awb.  
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Een belanghebbende hoeft hangende bezwaar of (hoger) beroep tegen een beschikking over 

een geldschuld aan UWV niet tegen iedere afzonderlijke bijkomende beschikking bezwaar te 

maken of beroep in te stellen. Zijn bezwaar of (hoger) beroep heeft vanzelf mede betrekking 

op een bijkomende beschikking (art 4:125 Awb). Belanghebbende zal dan wel ook aan ons of 

de rechtbank moeten laten weten dat hij het met de bijkomende beschikking niet eens is. 

Zolang het bezwaar of beroep tegen de betalingsbeslissing nog loopt is de bijkomende 

beschikking nog niet rechtens onaantastbaar.  

 

Bijkomende beschikkingen als bedoeld in artikel 4:125 Awb zijn beschikkingen over uitstel 

van betaling (artikelen 4:94 en 4:96 Awb), vaststelling van de rente (artikelen 4:97 tot en 

met 4:103 Awb) en gehele of gedeeltelijke kwijtschelding.  

 

Een beschikking over betalingsregeling is een beschikking omtrent uitstel van betaling (en 

dus ook een bijkomende beschikking). Een besluit over een betalingsregeling wordt echter 

ook op grond van artikel 6:19 Awb meegenomen in de lopende bezwaarschriftprocedure 

tegen de terugvordering. Daarvoor is niet nodig dat de belanghebbende kenbaar maakt dat 

hij het niet eens is met dat invorderingsbesluit.   

 

Als een belanghebbende werkgever bezwaar maakt tegen het invorderingsbesluit, maar niet 

eerder bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit tot vaststelling en terugvordering, geldt het 

volgende.  

 

Staat nog bezwaar open tegen de beslissing tot vaststelling en terugvordering, dan kan 

zonder meer worden aangenomen dat het bezwaar (mede) gericht is tegen dat besluit, en 

kan dat besluit ook in de heroverweging worden betrokken. Is de bezwaartermijn tegen dat 

besluit verstreken, dan heeft dat besluit formele rechtskracht. Op grond van jurisprudentie 

van de CRvB moet dit wel genuanceerd worden.  

 

In een uitspraak van 20 januari 2016 (ECLI:NL:CRVB:2016:390) heeft de Centrale Raad van 

Beroep geoordeeld dat een invorderingsbesluit een besluit is in de zin van de Awb waar dus 

apart bezwaar en beroep tegen open staat. De Raad overweegt daarbij wel dat de wijze van 

besluitvorming die UWV hanteert bij terug- en invordering verwarring en onduidelijkheid kan 

doen ontstaan aan de zijde van betrokkene.  

 

In deze zaak leidt dit ertoe dat het volgens de Raad betrokkene niet kan worden 

tegengeworpen dat er alleen tijdig bezwaar is gemaakt tegen het invorderingsbesluit. Het 

bezwaar tegen het invorderingsbesluit had opgevat moeten worden als mede gericht tegen 

de eerdere besluiten (waarmee de geldschuld werd vastgesteld). Het feit dat het bezwaar 

tegen het invorderingsbesluit niet is ingediend binnen zes weken na de eerdere besluiten is 

aan te merken als een verschoonbare termijnoverschrijding.  

 

Deze uitspraak kan zo worden uitgelegd dat indien de betrokkene als gevolg van 

onduidelijkheden in de brieven van het UWV niet tijdig bezwaar heeft gemaakt, een 

eventuele termijnoverschrijding al snel verschoonbaar geacht zal worden. Overleg hierover 

met de medewerker dJKC.  
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5. Formele aspecten   

Verlenen en vaststellen   

Het verstrekken van de subsidie gaat in twee stappen: verlenen en vaststellen. Dit heeft 

ermee te maken dat een subsidie in de regel vooraf wordt verleend, voordat de activiteit die 

voor subsidie in aanmerking komt heeft plaatsgevonden. Pas achteraf kan worden 

vastgesteld of de subsidieontvanger inderdaad dat heeft gedaan waarvoor subsidie werd 

aangevraagd.   

Verlenen  

In artikel 4:29 Awb is aangegeven, dat aan de subsidievaststelling een subsidieverlening 

vooraf kan gaan, maar dat ook voor het systeem kan worden gekozen waarin met alleen een 

subsidievaststelling wordt volstaan. Recent kwam de vraag op af bij NOW per se een 

beslissing tot verlenen moet voorafgaan aan de vaststelling. UWV stelt zich op het standpunt 

dat dit inderdaad het geval is. Zie hierover meer uitgebreid een notitie over dit onderwerp op 

de kennisbank.16  
 
 
 

Verdieping  

Als aan de vaststelling een verlening is voorafgegaan staat in beginsel 

vast dat aanvrager voor subsidie in aanmerking komt. De maatstaf voor 

de subsidie, de voorwaarden en verplichtingen worden bij de beslissing tot 

verlenen vastgelegd. Die aspecten staan dan niet meer ter discussie.  

 

Indien een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, kunnen bij de 

subsidievaststelling geen nieuwe, aanvullende verplichtingen worden 

opgelegd; er moet alleen getoetst worden of is voldaan de voorwaarden 

bij verlenen van de subsidie. 

 

Vanaf het moment van verlenen gelden de voorwaarden en verplichtingen 

in de rechtsbetrekking tussen minister/UWV en subsidieontvanger, en niet 

pas als bij de subsidievaststelling een onvoorwaardelijke aanspraak, een 

recht op een bepaald subsidiebedrag, is vastgesteld.17  

 

Wordt alleen gekozen voor vaststellen, dan moet de beslissing tot 

vaststelling een aantal functies van de verlening overnemen (artikel 4:43 

Awb). Dan moet bij de vaststelling nog worden beslist of de aanvrager 

eigenlijk wel voor subsidie in aanmerking komt en worden op dat moment 

de verplichtingen vastgelegd waaraan de aanvrager moet voldoen.  

 

 

                                                
16Notitie verlenen en vaststellen   
17 vgl. Parlementariër geschiedenis artikel 4:21 Awb https://pgawb.nl/pg-awb-digitaal/hoofdstuk-4/4-2-subsidies/4-2-1-

inleidende-bepalingen/artikel-421/  
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Aanvraag  

De werkgever dient eerst een aanvraag in om de subsidie te verlenen. UWV beoordeelt de  

aanvraag en berekent de hoogte van de subsidie (in de Regeling NOW is dat geregeld in 

 artikel 9 en artikel 10 ). Er wordt dan direct een voorschot verstrekt. Die mogelijkheid is  

opgenomen in artikel 11. 

 

Het voorschot wordt in maximaal drie termijnen betaald. Het voorschot is 80% van de  

subsidie waar volgens de gegevens in de aanvraag recht op bestaat. Daarmee wordt beoogd 

terugvorderingen te voorkomen. Overigens zal men inde uitvoering het vaak hebben over  

een voorschot en het ‘bevoorschottingsproces’, waar het juridisch gaat om het verlenen van 

een subsidie. Dat levert geen problemen op omdat deze momenten samenvallen. 

 

De werkgever kan een aanvraag doen via https://www.uwv.nl/now. Dat is de hoofdregel: de 

aanvraag NOW is opgenomen in de bijlage bij de Beleidsregel elektronische communicatie 

UWV. Alleen als het naar oordeel van UWV voor de werkgever onmogelijk is of onredelijk 

bezwarend, is een papieren aanvraag mogelijk.  

 
De aanvraag gaat in beginsel digitaal. Er wordt geen gebruik gemaakt van E-herkenning. Dat 

betekent dat de identiteit van de werkgever alleen  geverifieerd kan worden door te kijken of 

het LH nummer correspondeert met de gegevens bij de Belastingdienst.  

 

In bezwaar geldt de normale werkwijze: indien, anders dan door een algemeen bekende 

rechtshulpverlener, bezwaar wordt gemaakt namens een rechtspersoon, wordt bij twijfel aan 

de bevoegdheid van de indiener van het bezwaarschrift verlangd dat hij aantoont dat hij 

bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen. Dit geldt zowel voor een iemand van 

buiten de organisatie als voor een vertegenwoordiger binnen de organisatie. We vragen dus 

alleen bij twijfel om bewijsstukken.18  

Te late aanvraag  

Het ‘loket’ voor de aanvraag NOW 1 is open tot en met 5 juni 2020. Oorspronkelijk was dit 

tot en met 31 mei, maar na aanpassing van de regeling op 26 mei (de NOW 1.3) hebben 

werkgevers nog iets langer de gelegenheid gekregen een aanvraag in te dienen.  

Als een aanvraag te laat is, wordt de subsidie geweigerd. Er zijn twee situaties waarin de 

werkgever alsnog een aanvraag kan doen:  

1. De werkgever is begonnen met de digitale aanvraag, maar heeft deze uiteindelijk niet 

afgemaakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat een bijlage moest worden geüpload en dit niet 

lukte. In dit geval zal de werkgever als hij zich meldt alsnog de aanvraag kunnen doen. Is 

dat overigens nadat we al bezig zijn met vaststellen, dan gaan verlenen en vaststellen in een 

keer. De werkgever krijgt dan geen voorschot meer.  

 

                                                
18 Zie hiervoor de toelichting op art. 3 Reglement behandeling bezwaarschriften UWV 2018 en hoofdstuk 
1 van de Richtlijnen bezwaarproces.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0043340&artikel=9&z=2020-04-02&g=2020-04-02
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NB: aanvankelijk stelde UWV de eis dat de werkgever in een dergelijke situatie zich binnen 

enkele weken moest melden. In juni 2021 is besloten dit los te laten.  

Over een dergelijke situatie zijn twee uitspraken gedaan: ECLI:NL:RBZWB:2021:3334 en 

een ongepubliceerde uitspraak van de rechtbank Noord Holland (‘Dennenoord’ ) . 

 

2. De werkgever was buiten staat een aanvraag te doen. Hier gaat het om overmacht- en 

andere situaties waarin aannemelijk is dat de werkgever niet in staat was een aanvraag te 

doen. Het kan daarbij gaan om ziekte en sterfgevallen binnen het bedrijf. Dat zal zich vooral 

doen bij zeer kleine bedrijven, waar een ondernemer niet wordt ondersteund door een HRM 

afdeling of een (externe) boekhouder. Hier kijken we kritisch of er inderdaad sprake is van 

zulke omstandigheden dat het de werkgever niet aangerekend kan worden dat hij te laat een 

aanvraag doet. Let bijvoorbeeld op of er niet iemand anders in het bedrijf was die in staat 

was een aanvraag te doen, of dat de werkgever nog recent contact heeft gehad met UWV. 

Als uitgangspunt geldt dat als de werkgever zich laat bijstaan door een derde partij 

(hulppersoon), fouten van die hulppersoon in beginsel voor risico van de werkgever komen.  

Werktijdverkorting  

De ingediende aanvragen voor werktijdverkorting worden aangemerkt als aanvraag voor 

NOW. Om de NOW toe te kennen, moeten werkgevers nog wel aanvullende informatie 

verstrekken. Dat komt er in wezen op neer dat ze alsnog een aanvraag NOW moeten doen. 

Overigens is het mogelijk dat de werkgever toch een beslissing wil van SZW over de 

werktijdverkorting, of dat in bezwaar alsnog een werktijdverkorting wordt toegekend. Ook is 

het niet uitgesloten dat een aanvraag werktijdverkorting werd afgewezen, en de werkgever 

wel in aanmerking komt voor NOW.  

Intrekken of wijzigen verlening 

Zolang de subsidie nog niet is vastgesteld, kan de subsidie worden ingetrokken of ten nadele 

worden gewijzigd (artikel 4:48 Awb en artikel 4:50 Awb). Deze bevoegdheid vloeit 

rechtstreeks voort uit de Awb, in de Regeling NOW is hierover geen bepaling opgenomen. Bij 

artikel 4:48 gaat het om omstandigheden die aan de aanvrager zijn toe te rekenen; bij art 

4:50 om andere redenen. Intrekken op grond artikel 4:48 gebeurt als de werkgever zich niet 

houdt aan zijn verplichtingen, onjuiste informatie heeft verstrekt of de subsidie om andere 

redenen verkeerd is verleend en dit de werkgever kan worden aangerekend.  

 

De werkgever kan zelf vragen om intrekken van de verleende subsidie: hier geven we alleen 

gevolg aan zolang de subsidieperiode loopt. Daarna wordt de werkgever geacht de 

vaststelling af te wachten. Denkt de werkgever dat er geen recht op subsidie zal bestaan, 

dan kan hij dat bij de aanvraag vaststelling aangeven. Hij hoeft dan niet bijvoorbeeld alsnog 

een derdenverklaring in te leveren.19   

Verplichtingen  

Bij subsidies heeft de term 'verplichtingen' een andere betekenis dan bij uitkeringen. Het 

gaat om de voorwaarden waaraan de subsidieontvanger moet voldoen om aanspraak te 

kunnen maken op de subsidie. Is eenmaal een beschikking tot subsidieverlening gegeven, 

                                                
19  Zie hierover meer uitbereid de notitie Intrekkingen op de kennisbank.  
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dan kunnen bij de subsidievaststelling geen nieuwe verplichtingen meer worden opgelegd. 

Bij de parlementaire geschiedenis werd hierover opgemerkt dat het de subsidieontvanger vrij 

staat van de gesubsidieerde activiteit af te zien en daarmee zijn aanspraak op financiële 

middelen op te geven. In die zin verplicht de subsidieverlening tot niets. Maar normaal 

gesproken zal de ontvanger juist wel aanspraak willen maken op financiële middelen, en 

zolang dat het geval is vloeien uit de subsidieverlening verplichtingen voort. Het begrip 

"verplichtingen" moet zo worden verstaan. 

  

Enkele verplichtingen vloeien rechtstreeks voort uit de Algemene wet bestuursrecht. De 

meeste verplichtingen zijn echter neergelegd in de lagere regelgeving (hier dus: de Regeling 

NOW) of in de beschikking tot subsidieverlening. Bij de parlementaire behandeling van de 

Awb overwoog de regering dat de eerste mogelijkheid uit oogpunt van rechtszekerheid de 

voorkeur verdient. Wanneer een verplichting voor alle ontvangers of voor een bepaalde 

categorie van ontvangers van een bepaalde subsidie behoort te gelden, is het goed mogelijk 

deze verplichting in het wettelijk voorschrift zelf op te nemen. Daarvoor is ook hier gekozen. 

De verplichtingen staan in de regeling, in de beschikking wordt alleen erop gewezen dat er 

verplichtingen bestaan.  

 

Uit het oogpunt van handhaving maakt het geen verschil of de verplichtingen in de 

beschikking zijn opgenomen. De subsidieontvanger is gehouden tot naleving van de 

verplichting, wil hij aanspraak kunnen maken op de subsidie. Dit vloeit rechtstreeks voort uit 

de Awb c.q. de Regeling. Het is niet nodig de subsidie te verlenen onder het voorbehoud dat 

de verplichtingen worden nagekomen.  

Opschorten 

Als nadat de subsidie is verleend blijkt dat de werkgever niet aan de verplichtingen voldoet is 

het ook mogelijk de betaling op te schorten. Artikel 4:56 Awb geeft hiervoor de mogelijkheid. 

Deze bepaling spreekt over het opschorten van de verplichting tot betalen. Dat is dus een 

andere formulering dan we kennen uit onze wetten.  

 

Artikel 12 van de Regeling geeft de bevoegdheid om te schorsen bij een ernstig vermoeden 

dat niet voldaan wordt aan de verplichtingen. Wanneer er sprake is van een ernstig 

vermoeden, vermeldt de regeling niet. Dat zal in ieder geval aan de orde zijn als de 

werkgever ons zelf informeert (bijvoorbeeld over het stopzetten van het bedrijf). Is dat 

vermoeden er eenmaal, dan is UWV gehouden te schorsen. Dat geldt overigens niet bij de 

verplichting om geen ontslagaanvraag in te dienen. Afgezien van de vraag of UWV dit tijdig 

kan onderkennen is het geheel stopzetten van de betaling dan een zware maatregel.   

  

De bevoegdheid de betaling op te schorten op grond van artikel 4:56 Awb ziet niet op de 

situatie waarin het bestuursorgaan de subsidie wil intrekken of wijzigen op grond van artikel 

4:50 Awb. Dan gaat het om een intrekking op grond van omstandigheden die niet aan de 

ontvanger zijn toe te rekenen. In dat geval is het niet redelijk de betalingsverplichtingen op 

te schorten.  



 
Memo 

 

Pagina 

56 van 70 

Beëindiging bedrijf  

UWV heeft de betaling van voorschotten stopgezet bij ondernemingen die tijdens de 

subsidieperiode zijn gestaakt. Bij deze werkgevers valt te verwachten dat er geen of minder 

recht op subsidie zal zijn omdat ze niet voldoen aan de doeleinde van de regeling, het in 

dienst houden van personeel. Is een werkgever gestopt na mei 2020 dan heeft dat in 

beginsel geen invloed op het mogelijke recht op subsidie.  

 

Gebleken is dat we ook de betalingen hebben geschorst van werkgevers die weliswaar zijn 

beëindigd, maar zijn voortgezet in een andere rechtsvorm. De betaling van het voorschot 

moet dan doorlopen. Probleem is dat de opvolger (de nieuwe rechtspersoon) geen eigen 

aanvraag heeft ingediend. In dat geval zal Uitkeren moeten beoordelen of er ambtshalve een 

aanvraag voor het nieuwe Loonheffingennummer moet worden aangemaakt. Betalingen 

kunnen doorgaan onder het oude Loonheffingennummer of op het nieuwe, dat is aan 

Uitkeren.   

 

NB in de praktijk blijkt het nogal eens voor te komen dat in de beslissing op bezwaar 

onduidelijk is welk bedrag nog aan voorschot moet worden betaald. In de beslissing op het 

bezwaar hoeven we niet opnieuw het voorschotbedrag te bepalen, we beslissen alleen dat de 

betalingen door moeten gaan.  

 

We laten Uitkeren weten wat de situatie is en laten aan hen om te bepalen of ze uitkeringen 

door laten gaan of een nieuwe aanvraag opvoeren. 

 

 

Voorbeeld  

 

VOF Jansen is per 1 mei 2020 overgegaan in Jansen BV. De VOF heeft een 

aanvraag NOW ingediend. De VOF heeft de maandbetalingen over maart 

en april ontvangen. De betaling van het laatste bedrag wordt geschorst 

omdat de VOF niet meer bestaat. Het bedrijf is echter ongewijzigd 

doorgegaan.  

 

 

 

 

 

Vaststellen  

Bij het vaststellen van de subsidie wordt een definitieve berekening gemaakt. In de regel is 

dat na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie werd verstrekt. Er is dan bekend of de 

subsidieontvanger inderdaad recht heeft op de subsidie, en op hoeveel. In de Regeling is 

deze stap vastgelegd in artikel 7.  
 

De werkgever moet hiervoor weer een aanvraag indienen. Dat kan na 6 oktober 2020. De 

aanvraag moet uiterlijk 31 oktober 2021 worden ingediend, tenzij een accountantsverklaring 

nodig is. Dan krijgt de werkgever 14 weken extra. Ook deze aanvraag gaat in beginsel 
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digitaal. Dient de werkgever geen aanvraag in, dan wordt de subsidie ingetrokken. De 

subsidie wordt dan volledig teruggevorderd.  

 

UWV beslist binnen 52 weken op de aanvraag. Voor de meeste werkgevers zal gelden dat de 

hoogte van de vast te stellen subsidie meteen is vast te stellen. Door een termijn van 52 

weken aan te houden is er echter ruimte om controles te doen. Door de controle te doen op 

het moment van de vaststelling, wordt voorkomen dat we terug moeten komen op een al 

vastgestelde subsidie. In de Regeling zoals die op 2 april 2020 in werking trad was nog 

sprake van 22 weken, maar dit is vrijwel direct gewijzigd in 52 weken.  

  

De werkgever die geen voorschot kreeg omdat er geen loonaangifte is gedaan over het 

eerste aangiftetijdvak van 2020 (dan wel november 2019), of een loonaangifte met een 

loonsom van nul euro, kan alsnog een aanvraag doen om een subsidie vast te stellen, als 

blijkt dat hij in de periode maart-mei 2020 wel een loonsom had. Deze werkgever heeft dus 

geen voorschot maar zou alsnog in aanmerking kunnen komen voor een subsidie.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdieping 

 

Het is de vraag of het wel mogelijk is om bij de vaststelling de subsidie 

hoger te laten uitvallen dan de verleende subsidie. Uit een uitspraak van 

de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State blijkt dat dat de Afdeling 

het in beginsel niet mogelijk acht om de subsidie hoger vast te stellen dan 

het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag.21  

 

Ook in de blog van Stibbe over de NOW wordt hiervan uitgegaan. UWV 

zou volgens Stibbe eerst de verleningsbeschikking moeten aanpassen met 

het hogere subsidiebedrag alvorens de subsidie hoger kan worden 

vastgesteld. 22  

 

Daar kan tegenin worden gebracht dat dit niet direct volgt uit de Awb. Den 

Ouden stelt in haar annotatie bij de genoemde uitspraak van de Afdeling 

dat artikel 4:46 Awb beoogt bescherming te bieden tegen het (zonder 

goede reden) lager vaststellen van subsidie. Uit de uitspraak blijkt niet 

duidelijk waarom de Afdeling meent dat artikel 4:46 Awb zich tegen een 

hogere vaststelling zou verzetten. Daarbij moet verder nog worden 

                                                
20 Zie hierover meer uitgebreid de paragraaf ‘gevolgen wijziging per 29 mei 2020 voor de weigering’ .  
21 ABRvS 25 februari 2004,ECLI:NL:RVS:2004:AO4351 ;AB 2004, 261, m.nt. Den Ouden.  
22 Stibbe.com.  
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bedacht dat in tegenstelling tot de genoemde uitspraak de beschikking tot 

verlenen NOW niet het nominale bedrag noemt waarop de subsidie zal 

worden verstrekt (art. 4:31 lid 1 Awb), maar weergeeft hoe de subsidie 

berekend zal worden (art 4:31 lid 2 Awb). 

 

  

 

De aanvrager moet bij de definitieve vaststelling aantonen wat de omzet is geweest in de 

meetperiode en in de referentieperiode. Met de wijziging van de regeling per 29 mei 2020 is 

geregeld dat een accountantsverklaring nodig is als de vastgestelde subsidie € 125.000 of 

meer bedraagt. Dat betekent dat als er een voorschot is verstrekt van € 100.000 of meer, de 

werkgever een accountantsverklaring nodig zal hebben. Dan zal in de regel de subsidie 

namelijk uiteindelijk € 125.000 of meer bedragen. Dit geldt ook als de subsidie lager uitvalt 

dan € 125.000, tenzij de werkgever geheel afziet van de subsidie: dan is geen verklaring 

nodig.  

 

Als bij een voorschot van minder dan € 100.000 blijkt dat de subsidie toch op een bedrag 

van € 125.000,– of hoger zal worden vastgesteld moet de werkgever alsnog een 

accountantsverklaring inleveren. De werkgever krijgt daarvoor 14 weken de tijd.   

 

Vanaf een vastgestelde subsidie van € 25.000 tot € 125.000 subsidie is een verklaring van 

een deskundige nodig. Dat is geen accountant maar een andere deskundige die kan 

verklaren dat de omzet juist is berekend.  

  

Komt het voorschot niet uit op € 20.000  of meer, dan is geen verklaring nodig, tenzij bij 

vaststellen blijkt dat de subsidie € 25.000 of meer bedraagt. De werkgever zal in de 

gelegenheid moeten worden gesteld de aanvraag aan te vullen. De regeling geeft hiervoor 

geen termijn. Omgekeerd: valt de subsidie bij vaststellen lager uit dan € 25.000, maar was 

het voorschot in ieder geval € 20.000, dan is toch een derdenverklaring nodig. Ook hier 

geldt: tenzij de werkgever geheel afziet van de subsidie: dan is geen verklaring nodig.  

Wie zijn deskundige derden? 

Als derde wordt beschouwd iemand die voor de werkgever werkzaamheden uitvoert voor de 

financiële administratie, de jaarrekening, fiscale dienstverlening:23   

 Boekhouder of administratiekantoor  

 Belastingdeskundige of belastingadvieskantoor 

 Brancheorganisatie  

 Accountant   

Eisen accountantsverklaring  

Zie over dit onderwerp ook meer uitgebreid de notitie ‘Ondernemingsrecht en de definitieve 

vaststellingsaanvraag NOW’ op de kennisbank.  

 

                                                
23  Dit is geregeld in het formulier ‘Derdenverklaring’ : degene die de verklaring opstelt moet verklaren 
dat hij /zij tot een van deze categorieën behoort: Derdenverklaring     
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Binnen de categorie gevallen waar een accountantsverklaring nodig is wordt nog een verder 

onderscheid gemaakt.  

 

Geldt voor de werkgever vanwege de grootte van het bedrijf een verplichte 

accountantscontrole van de jaarrekening, dan wordt een intensief accountantsonderzoek 

verwacht.  

 

Voor kleinere werkgevers, die wel een subsidie krijgen van € 125.00 of meer geldt dan een 

minder strenge eis. Komt een dergelijk bedrijf, waarvoor geen controleplicht geldt, op een 

subsidiebedrag van € 375.000 of meer dan geldt ook voor hen de strengere norm.  

 

Voor een controleplichtig bedrijf geldt bij een subsidie van € 375.000 de strengste norm. 

Vraagt een werkmaatschappij om toepassing van artikel 6a van de regeling, dan geldt altijd 

de strengste norm.  

 

 

 

 

 

 

Schematisch: 

 

subsidiebedrag  type bedrijf    

  Geen controle plicht jaarrekening wel controleplicht  

minder dan € 25.000  geen verklaring nodig    

vanaf € 25.000 tot € 125.000 derdenverklaring    

vanaf 125.000 tot € 375.000 

I accountantsverklaring,  

aan assurance verwante opdracht 
(samenstellingsverklaring) 

II 
accountantsverklaring, 
assurance-opdracht 

met beperkte mate 
van zekerheid 

€ 375.000 of meer  
III accountantsverklaring,  
assurance-opdracht 

IV 
accountantsverklaring, 

assurance-opdracht 
met redelijke mate van 

zekerheid   
met beperkte mate van  
zekerheid 

Artikel 6a van de Regeling  
(ongeacht subsidiebedrag) 

IV a accountantsverklaring, assurance-opdracht met 
redelijke mate van zekerheid 
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Uitkomst accountantscontrole  

Uit de accountantsverklaring kunnen verschillende uitkomsten komen. Om te beginnen kan 

de accountant een goedkeurende verklaring afgeven, of een samenstellingsverklaring. Dat 

betekent dat alles in orde is. 

 

Aan de andere kant kan de accountant ook een afkeurende verklaring afgeven, of geen 

samenstellingsverklaring afgeven. Dan wordt de subsidie op nihil vastgesteld,  

 

De accountant kan een verklaring met beperking afgeven. Dan is het dus niet helemaal mis 

maar heeft de accountant wel wat fouten of onzekerheden geconstateerd. In dat geval wordt 

van de accountant gevraagd een berekening te maken voor de gevolgen van de omzetdaling. 

UWV zal dan deze berekening gebruiken. 24Een aanvrager kan ervoor kiezen voorafgaand 

aan de afgifte van de verklaring deze fouten en onzekerheden zelf te herstellen. Als de 

aanvrager daarvoor kiest kan de accountant een goedkeurend oordeel afgeven. De 

verklaring met beperking kunnen we aantreffen bij de categorieën I tot en met IVa.  

 

De accountant kan verklaren dat zij zich van een oordeel onthoudt. Dit betekent dat de 

accountant niet kan concluderen dat de werkgever aan de voorwaarden en verplichtingen 

van de NOW-regeling heeft voldaan. Dat betekent dat wij niet kunnen vaststellen of er recht 

bestaat op de subsidie. Bij de kwadranten II en III houdt dat inderdaad in dat er geen recht 

op subsidie is. In die gevallen zou de accountant bij een goedkeurende verklaring een 

beperkte mate van zekerheid geven, maar zelfs dat is niet mogelijk.  

 

Bij kwadranten IV en IVa ligt het wat genuanceerder. Er wordt daar de meest strenge 

beoordeling gevraagd. Onthoudt een accountant zich daar van een oordeel, dan kan de 

accountant verklaren dat alleen geen oordeel kan worden gegeven door de strenge eisen van 

de gebruikte standaard, maar dat er op zich geen rare dingen zijn opgevallen. Het geheel 

terugvorderen van het subsidievoorschot wordt in die gevallen echter niet proportioneel 

geacht. In dat geval wordt de subsidie niet op nihil vastgesteld, maar gekort met 10%.Kan 

de accountant niet concluderen dat de gegevens plausibel zijn of heeft zij fraude of niet 

gecorrigeerde fouten geconstateerd, dan wordt de subsidie (uiteraard) wel op nihil 

vastgesteld.25  

Intrekken of wijzigen vaststelling in nadeel werkgever 

Is de subsidie eenmaal vastgesteld, dan is wijzigen (en terugvorderen) alleen mogelijk in 

bepaalde situaties, namelijk bij nieuwe informatie waarover het bestuursorgaan niet eerder 

kon beschikken; als de subsidieontvanger wist of behoorde te weten dat hij teveel kreeg; als 

betrokkene zich na het vaststellen niet houdt aan verplichtingen die zijn verbonden aan de 

subsidie.  

 

UWV voert hierin het volgende beleid. Gaat het om een geringe afwijking dan komen we niet 

terug op de vaststelling, tenzij het gaat om een werkgever die ons verkeerd heeft 

geïnformeerd. Een gering afwijking is hier: minder dan 10% verschil of een bedrag van 

                                                
24 Artikel 2 Beleidsregel vaststelling NOW   
25 Artikel 3 Beleidsregel vaststelling NOW  
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minder dan  12.500 euro. Gaat het om een grotere afwijking of om een vermoeden dat de 

werkgever UWV verkeerd heeft geïnformeerd, dan leggen we de zaak voor aan de Kleine 

commissie.  

 

Meldt een werkgever zelf spontaan dat hij teveel heeft gekregen, dan honoreren wij dat 

verzoek altijd. Wel geldt natuurlijk dat zeer geringe vorderingen (onder 500 euro) niet 

worden teruggevorderd. 

 

Situatie Soort fout  Herzien/terugvorderen Grondslag  

 

 

 

UWV ontdekt fout 

Kennelijke  

vergissing werkgever 

Niet bij verschil onder 10%  

of bedrag onder 12.500 euro, 

daarboven: eerst langs KC  

4:49 lid 1  

onder b Awb  

Verkeerde  

informatie verstrekt 

door werkgever  

Ja, na advies KC en met 

inachtneming beleid  

invorderen kleine bedragen  

4:49 lid 1  

onder a Awb  

Fout van UWV/UVB  

 

Niet bij verschil onder 10%  

of bedrag onder 12.500 euro, 

daarboven: eerst langs KC  

 

4:49 lid 1  

onder b Awb  

 

Werkgever meldt  

zelf dat vaststelling 

verkeerd is   

Niet van belang Ja, met inachtneming beleid 

invorderen kleine bedragen  

4:49 lid 1  

onder a of  

onder b Awb 

    

 

Deze bevoegdheid is opgenomen in artikel 4:49 Awb. In de Regeling zelf is hierover een 

bevoegdheid opgenomen in artikel 16.  

 

In dit artikel is geregeld dat UWV in het nadeel van werkgever kan terugkomen op de 

subsidievaststelling als blijkt dat de werkgever misbruik heeft gemaakt van de regeling. Dit 

is een aanvullende bepaling: het gaat daarbij niet om aspecten die reeds meegenomen zijn 

in de vaststelling van de hoogte van de subsidie. Deze mogelijkheid laat onverlet dat UWV de 

subsidievaststelling kan wijzigen op grond van artikel 4:49 Awb. Het gaat hier overigens 

steeds om 'kanbepalingen': UWV is niet gehouden een subsidie te wijzigen (of terug te 

vorderen), maar moet een afweging maken. Omdat UWV 52 weken de tijd heeft om de 

subsidie vast te stellen ligt het niet voor de hand dat vaak subsidies daarna nog zullen 

worden gewijzigd; dat zal vaak alleen aan de orde zijn als de werkgever bewust verkeerde 

informatie heeft verstrekt. 

 

Artikel 16 maakt het mogelijk terug te komen op de definitief vastgestelde subsidie in het 

nadeel van werkgever. De bepaling in artikel 16 van de Regeling wijkt af van de 

subsidiesystematiek uit de Awb. Het is dus niet zeker of deze bepaling stand zal houden voor 
de rechter.  
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Verzoek tot terugkomen op eerder besluit  

In de praktijk komt het nog al eens voor dat een werkgever te laat bezwaar maakt en wij het 

bezwaar niet-ontvankelijk verklaren. Dan is het bestuursorgaan nog altijd bevoegd een 

nieuw besluit te nemen. Maar we zijn ook bevoegd de aanvraag direct af te wijzen onder 

verwijzing naar het eerdere besluit. Dat is pas anders als de werkgever nieuw gebleken 

feiten of omstandigheden aanvoert die hij niet eerder naar voren had kunnen brengen 

(artikel 4:6 Awb).  

 

De enige toets die UWV dan uitvoert is  of er inderdaad nieuwe feiten of omstandigheden zijn 

die maken dat UWV terug moet komen op het eerdere besluit. In bezwaar en beroep staat 

dan alleen ter discussie of er inderdaad geen sprake is van nieuwe feiten.  

 

Een door de werkgever gemaakte fout is geen nieuw feit of omstandigheid. Een nieuw feit of 

omstandigheid is een gegeven dat niet eerder bekend was of eerder bekend kon zijn 

en dat dus ook niet kon worden aangevoerd als bezwaargrond. 

 

Wel  toetst de rechter nog of dat het niet terug  komen op het eerdere besluit evident 

onredelijk is. Dat wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen aangenomen. Voor de NOW kan 

gedacht worden aan de situatie waarbij de werkgever een substantieel deel van de subsidie 

misloopt waardoor behoud werkgelegenheid gevaar loopt. 

 

De duuraanspraken jurisprudentie is bij de NOW (een eenmalige gebeurtenis) niet van 

toepassing.26  

Op dit moment wordt  UWV breed onderzocht  of  het huidige beleid versoepeld moet worden 

Dit heeft te maken met de huidige tijdsgeest waarin meer maatwerk wordt gevraagd en er 

meer ruimte is voor een belangenafweging, rekening houdend met het perspectief van de 

burger.. Het te ontwikkelen beleid bevindt zich nog in de beginfase waardoor het voor de 

uitvoering van de NOW niet zinvol is hierop te wachten. Aan de andere kant moet ook 

voorkomen worden dat de NOW teveel voor de muziek uitloopt. Beargumenteerd kan worden 

dat  UWV voor de NOW een ruimhartiger beleid zou kunnen voeren.  

 

Het UWV brede beleid is met name gericht op lopende uitkeringen en niet op een eenmalige 

vaststelling van subsidie. De herstelmogelijkheid van de duuraanspraken jurisprudentie is 

niet van toepassing op subsidievaststelling. Het gaat hier uitdrukkelijk om een heel ander 

soort besluiten dan bijvoorbeeld een aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het 

is verder goed voorstelbaar dat een werkgever pas bij de aanvraag voor een latere tranche 

zich realiseert dat hij bij een eerdere tranche een fout heeft gemaakt. Dat geldt des te meer 

nu in de uitvoering en regels bij de NOW  voortdurend sprake is van voortschrijdend inzicht 

en gewijzigde opvattingen.  

 

Aan de hand van ervaringen in de praktijk bekijkt UWV of we hiervoor in de NOW een beleid 

kunnen ontwikkelen. Deze zaken worden door Uitkeren voorgelegd aan de ‘kleine 

commissie’.  

 

                                                
26 Zie verder op de themapagina terugkomen van beslissingen  
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Bij deze besluiten gelden de volgende uitgangspunten: 

 

Het moet gaan om een substantieel bedrag. Naarmate de impact voor de werkgever groter is 

zal er eerder aanleiding zijn om het weigeren van het verzoek als kennelijk onredelijk te 

beschouwen. 

 

Stelplicht en bewijslast Bij het ontbreken van nieuwe feiten of omstandigheden zal de 

werkgever moeten aangeven wat niet correct is. UWV zal het verzoek moeten onderzoeken. 

Van de werkgever mag worden verwacht aannemelijk te maken dat de eerdere vaststelling 

fout was.  

 

Begrenzing in tijd. Naarmate de werkgever later komt met een dergelijk verzoek is er eerder 

aanleiding om het verzoek af te wijzen. 

 

Geen ongelimiteerd aantal verzoeken 

 

De beslissing op de aanvraag tot terugkomen op het eerdere besluit is weer een appellabel 

besluit. Neem bij een bezwaar tegen een dergelijk besluit contact op met JKC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdieping: niet ontvankelijk bezwaar.  

 

In een recente uitspraak ECLI:NL:CRVB:2021:1500 heeft de CRvB 

geoordeeld dat de rechtbank niet langer ambtshalve zich over de 

ontvankelijkheid van een bezwaar mag buigen. Wel geeft de CRvB aan 

dat de bezwaar- en beroepstermijnen (nog steeds) dwingend zijn. Dat 

betekent concreet: UWV moet blijven toetsen of een bezwaar tijdig is 

ingediend. Heeft UWV echter aanleiding gezien een bezwaar inhoudelijk 

te behandelen ondanks dat het bezwaar mogelijk te laat is ingesteld, 

dan respecteert de rechter dat. Mochten we dus een klant het voordeel 

van de twijfel geven bij de vraag of het bezwaar nu op tijd was of niet, 

dan worden we niet meer teruggefloten door de rechter. We blijven hier 

dus wel op toetsen, maar de uitspraak geeft ons wel ruimte om 

bijvoorbeeld in een maatwerkzaak een overschrijding van de 

bezwaartermijn niet tegen te werpen. 
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Reformatio in Peius 

Het kan voorkomen dat de werkgever in het bezwaar feiten of argumenten aanvoert, die er 

toe zouden moeten leiden dat het subsidiebedrag lager uitvalt. Dan komt de vraag op of een 

wijziging van de beslissing in bezwaar in het nadeel niet in strijd is met het beginsel dat een 

burger er niet op achteruit mag gaan door het instellen van bezwaar. Een absoluut verbod op 

‘reformatio in peius’ bestaat echter niet. Als UWV ook los van bezwaar een primair besluit 

had mogen nemen met dezelfde inhoud, dan mag dit ook in bezwaar. Of UWV dat mag, is 

mede afhankelijk van in welke fase we zitten: verlenen of vaststellen. Als gezegd zal 

terugkomen op de vaststelling niet zo snel gebeuren. In bezwaar toetsen we aan de hand 

van het beleid dat UWV hier voert of terugkomen in het primaire proces mogelijk is. Dat 

betekent dus ook in veel gevallen voorleggen aan de Kleine commissie. 

Termijnen  

De regeling kent geen aparte bepalingen over termijnen. Dat betekent dat de gebruikelijke 

bepalingen uit de Awb van toepassing zijn als het gaat om tijdigheid en verzuimherstel. UWV 

hanteert als beleid de gemengde ontvangsttheorie, dat wil zeggen dat een stuk tijdig is als 

het uiterlijk op de laatste dag van de termijn op de post is gedaan en ons binnen een week 

heeft bereikt.  

 

Omdat het gaat om een ministeriële regeling en geen wet in formele zin, kan ook geen 

afwijkende beslistermijn worden opgenomen voor het afhandelen van bezwaar. Op een 

bezwaar moet binnen zes weken worden beslist. Het DT van B&B gaat daarbij uit van een 

termijn van zes weken na ontvangst van het bezwaar.  

Mandaat  

De subsidieregeling wordt formeel door de Minister van SZW uitgevoerd. De minister heeft 

UWV belast met de uitvoering van de regeling en daartoe mandaat verleend. Verdere 

mandaat wordt binnen UWV verleend in het Mandaatbesluit UWV (‘Beslissingsbevoegdheden 

wettelijke regelingen m.b.t. werkloosheid’). Met dit mandaat is ook de bevoegdheid voor B&B 

geregeld om op bezwaarschriften te beslissen en de minister te vertegenwoordigen in 

(hoger) beroep.  

 

De primaire besluiten worden genomen namens de Minister van SZW door de directeur 

Uitkeren. Ook beslissingen op bezwaar en beroep- en verweerschriften worden opgesteld 

namens de minister en niet namens de Raad van Bestuur. De brief wordt dus wel 

ondertekend door de behandelaar, maar dan namens de minister.  

 

Brieven over het proces (verzuim, ontvangst, etc.) die niet de status van besluit hebben 

worden ondertekend op de gebruikelijke wijze. Hanteer als stelregel: alle brieven die 

normaal gesproken ondertekend worden met “vriendelijke groet, UWV” gaan nog steeds zo 

de deur uit, brieven die anders verstuurd worden met “hoogachtend, namens de Raad van 

Bestuur”, worden ondertekend namens de minister.    

Wetsfamilie 

De subsidieregeling is gebaseerd op twee wetten: art 3 Kaderwet SZW subsidies en art 32d 

Wet SUWI. Op grond van de Kaderwet SZW kan de Minister van SZW bij ministeriële  
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regeling subsidies verstrekken. Op grond van artikel 32d Wet SUWI kan de Minister het UWV 

bijzondere taken opdragen.  

 

De eerste tranche van de NOW (subsidie over maart-april-mei) is geregeld in de NOW 1. De 

tweede tranche (juni-september) in de NOW 2. Er volgt vanaf oktober 2020 nog een derde 

tot en met vijfde tranche. Deze zijn opgenomen in de NOW 3 . De zesde tranche is geregeld 

in de NOW  4.  

 

De regering heeft samen met de NBA een Protocol opgesteld voor de accountantscontrole bij 

de NOW 1. Dit protocol is vastgesteld door de Minister van SZW en geldt als een bijlage bij 

de NOW 1. Het was aanvankelijk niet gepubliceerd in de Staatscourant, maar is later alsnog 

aan de regeling toegevoegd. Het protocol is dus ook te raadplegen via wetten.nl.  

 

Daarnaast heeft SZW een beleidsregel vastgesteld, de Beleidsregel vaststelling NOW-

subsidie. Hier is vastgelegd wat gebeurt bij welke soort accountantsverklaring (zie eerder, 

onder Uitkomst accountantscontrole).     

Bevoegde rechter in hoger beroep 

De subsidieregeling is gebaseerd op twee wetten: art 3 Kaderwet SZW subsidies en art 32d 

Wet SUWI . Dat maakt dat niet helder is wie de bevoegde rechter is in hoger beroep: uit de 

bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak (bijlage 2 van de Awb) blijkt in het eerste geval 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd is, maar op grond van de 

wet SUWI de Centrale Raad van Beroep. De Afdeling heeft in een vergelijkbare situatie laten 

weten dat de CRvB bevoegd is. Daarom gaat UWV ervan uit dat de CRvB bevoegd is. De 

Centrale Raad van Beroep heeft dit standpunt bevestigd.27  

Belanghebbende 

Naar de mening van UWV zijn de werknemers van de werkgever aan wie het besluit over de 

NOW-subsidie is gericht geen medebelanghebbenden bij dat besluit. Zij hebben ‘slechts’ een 

afgeleid belang bij dat besluit. 

 

Er zijn besluiten gericht aan de werkgever waarbij de werknemer duidelijk slechts een 

afgeleid belang heeft en besluiten waarbij de werknemer duidelijk wel een eigen zelfstandig 

geraakt belang heeft.  

 

 

 
Een voorbeeld van een afgeleid belang is een besluit waarbij aan de 
werkgever een vergunning voor een aanpassing van een gebouw wordt 
geweigerd, waardoor minder omzet gemaakt kan worden en er daardoor 
een kans is dat sommige werknemers ontslagen zullen worden.  
 
Een voorbeeld van een eigen zelfstandig belang is de weigering om een 
werknemer bij te schrijven als leidinggevende op de Drank- en Horecawet-

                                                
27 ECLI:NL:CRVB:2021:87 
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vergunning, waarop de werknemer is ontslagen (ABRvS 21 augustus 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:847). Hierbij kon ook gezegd worden dat de werknemer 
een groter belang bij het besluit had dan de werkgever.  
 

 
Tussen beide categorieën van besluiten waarbij werknemers duidelijk wel of niet een eigen 

zelfstandig geraakt belang hebben, bevindt zich een grijs gebied waarin de uitkomst minder 

vanzelfsprekend is. In dat gebied bevindt zich het besluit over de NOW subsidie. Deze 

subsidie wordt verstrekt aan werkgevers, maar is (ook) bedoeld om  werknemers in dienst te 

kunnen houden en dus (mede) gericht op hun belangen. Anderzijds is het een algemene 

maatregel die niet specifiek van invloed is op een of meer specifieke werknemers. 

 

Als werknemers medebelanghebbend zouden worden bij besluiten over subsidies aan de 

werkgever, ontstaat een beroepsrecht voor deze groep.28 Zo’n ruim beroepsrecht zou met 

zich meebrengen dat alle werknemers, ieder afzonderlijk, belanghebbend zouden worden bij 

alle besluiten van UWV of andere bestuursorganen over subsidies of andere gunningen die, 

als zij negatief uitpakken voor de onderneming, ook gevolgen voor de werkgelegenheid 

kunnen hebben. Nu het de vraag is of werknemers een rechtstreeks geraakt belang hebben 

bij dergelijke besluiten, mogen proceseconomische overwegingen de doorslag geven. Het als 

belanghebbende beschouwd worden is voor de werknemer alleen reëel van betekenis in de 

waarschijnlijk zeldzame gevallen waarin het besluit negatief is, onrechtmatig, de werkgever 

zich onvoldoende weert tegen het besluit, en de werknemer zich beter zou weren tegen het 

besluit..  

Horen van werkgever 

Een besluit tot vatstellen van de subsidie is een beschikking. Op grond van artikel 4:7 Awb 

moet de aanvrager gehoord worden (een zienswijze kunnen geven) voordat zijn aanvraag 

wordt afgewezen. Als UWV hebben we weinig ervaring met deze bepaling omdat artikel 4:12 

Awb regelt dat die hoorplicht niet geldt voor beschikkingen waarbij een financiële aanspraak 

wordt vastgesteld, zoals een beslissing over het recht op uitkering. Bij subsidies geldt weer 

uitzondering op deze uitzondering. De werkgever moet gehoord worden als wij willen 

afwijken van de gegevens die de werkgever opgeeft. Daarbij gaat het in wezen alleen om de 

manier waarop het omzetverlies wordt bepaald. Gegevens over loon halen we immers uit de 

Polis, de werkgever moet bij de aanvraag alleen opgeven wat zijn omzetdaling is. Dit wordt 

getoetst door het ministerie, de afdeling Uitvoering van Beleid. Zij zullen in het kader van de 

voorbereiding van het besluit een werkgever om nadere inlichtingen vragen of confronteren 

met hun bevindingen.  

Gegevensverwerking  

Gegevens over de loonsom van de werkgever worden gebaseerd op de polisadministratie.  

 

Gegevens over de omzet krijgen we van de werkgever zelf. Voor de verificatie van de door 

de aanvrager verstrekte gegevens worden gegevens uitgewisseld tussen de Belastingdienst 

                                                
28 Ook al lijkt de ABRvS wel die kant op te gaan (ABRvS 26 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2022) 
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en UWV. De Wet SUWI regelt de mogelijkheden tot uitwisseling van gegevens die UWV en 

Belastingdienst over en weer nodig hebben om hun taken uit te voeren.  

 

De gegevens die in eerste instantie worden uitgewisseld zijn de naam en rekeningnummers 

van aanvragers. UWV kan niet in de systemen van de Belastingdienst kijken (dit kon voor 

deze specifieke gegevens ook niet zo snel worden geregeld), deze informatie moet worden 

opgevraagd. Deze informatie is natuurlijk van belang om te voorkomen dat willekeurige 

personen zich kunnen voordoen als een werkgever en vervolgens grote bedragen kunnen 

incasseren. Met een dergelijke gegevenslevering wordt dit risico substantieel beperkt. Op 

deze manier hoeft de werkgever zo min mogelijk bewijsmiddelen voor de rekening aan te 

dragen. De gegevenslevering is daarmee volgens de wetgever proportioneel.  

  

Er zal gericht worden gecontroleerd door middel van data-analyse controles, bijvoorbeeld op 

verschuivingen tussen personeel binnen het concern.   

Openbaarmaking 

Vrij snel na het inwerkingtreden van de regeling werd UWV overstelpt met WOB verzoeken 

over het aantal aanvragen en vooral welke werkgevers een aanvraag hebben gedaan. Deze 

aanvragen worden door JZ beoordeeld.  

 

Door een aanvraag in te dienen wordt de subsidieaanvrager geacht in te stemmen met het 
eventueel openbaar maken van informatie die hij verstrekt heeft aan UWV. Dat is naderhand 
expliciet opgenomen in artikel 8 van de Regeling. Deze bepaling is zo geformuleerd dat deze 

ook ziet op aanvragen die voordat deze wijzigingsregeling in werking is getreden zijn 

gedaan. Dat betekent dat elke aanvrager geacht wordt in te stemmen met openbaarmaking 

op grond van deze nieuwe bepaling, ongeacht het moment waarop de aanvraag is gedaan. 

De instemming blijft van kracht ook na vervaldatum van de regeling.  

 

Opnemen van deze bepaling voorkomt dat bij de beoordeling van een WOB verzoek eerst een 
zienswijze van de subsidieontvanger moet worden gevraagd. De informatie waarover UWV 
beschikt kan echter gevoelig zijn. Er is voor gekozen de informatie die door een aanvrager 
wordt verstrekt aan UWV bij de aanvraag niet één op één openbaar te maken. De bepaling 
over openbaarmaking ziet alleen op de bedrijfsgegevens en het door de aanvrager ontvangen 
voorschot en het vastgestelde subsidiebedrag. 
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Bijwerkgegevens 

- De notitie is op 16 april 2020 bijgewerkt i.v.m. een Kamerbrief over samenloop met 

Loonkostensubsidie. 

- De notitie is op 1 mei 2020 (ingrijpend) gewijzigd in verband met een wijziging van 

de Regeling. 

- Op 7 mei 2020 is de paragraaf over Awb aspecten aangevuld met een tekst over de 

ondertekening van besluiten.  

- Op 11 mei 2020 zijn wat storende schrijf en typefouten verbeterd. 

- Op 12 mei is de paragraaf ‘praktische zaken’ bijgewerkt.  

- Op 13 mei is een passage toegevoegd over de bevoegdheid om de werkgever te 

vertegenwoordigen. 

- De notitie is op 15 mei geactualiseerd, met name de paragraven loonsom en 

werkgever. 

- De notitie is op 20 mei geactualiseerd, met name deel over Awb aspecten en 

praktische zaken.  

- Op 26 mei zijn de links naar wetten.nl bijgewerkt. Verder wordt verwezen naar de 

aanstaande wijziging van de regeling (aangekondigd in de Kamerbrief van 20 mei 

2020). 

- Op 31 mei -1 juni is de notitie ingrijpend gewijzigd in verband met de wijziging van 

de regeling per 29 mei 2020. Het gaat om de paragraven Verlenen, 

Referentieperiode, Bijzonderheden loonsom, Berekening/vaststelling 

- Op 4 juni is een storende fout hersteld op p.11. Een bedrijf moet uiterlijk 1 februari 

zijn begonnen om een omzetverlies te kunnen bepalen.   

- Op 5 juni is de paragraaf  ‘wijziging per 29 mei 2020’ aangepast wegens 

voortschrijdend inzicht over wel of geen ander rechtsgevolg in bezwaar.   

- Op 10 juni is de paragraaf loonsom uitgebreid naar aanleiding van vragen uit het 

land.  

- Op 12 juni is het onderwerp nul loonsom/geen loonsom en de wijzigingen per 29 mei 

herzien naar aanleiding van vragen uit het land. Ook is de paragraaf over te late 

aangifte aangevuld. 

- Op 16 juli is de paragraaf over schorsen uitgebreid.  

- Op 29 juli is de notitie uitgebreid met een sub paragraaf over het 

belanghebbendenbegrip en met een verwijzing naar de discussie over het verschil 

tussen vaststellen en verlenen.  

- Op 3 augustus is de paragraaf Vaststelling / lagere loonsom uitgebreid met een 

toelichting en een rekenvoorbeeld. 

- Tussen 10-12 augustus is de paragraaf over de nul loonsom aangepast naar 

aanleiding van vragen uit het land.  

- Op 20 augustus 2020 zijn verschillende schrijf- en typefouten hersteld en is de tekst 

over weigeringsgronden aangepast. De tekst over de nul loonsom en wijziging per 29 

mei is aangevuld en deze laatste paragraaf heeft een andere kop gekregen: 

‘Gevolgen wijziging per 29 mei 2020 voor de weigering’.  

- Op 1 september 2020 zijn toegevoegd: een paragraaf over de toepassing van art 6a 

en een paragraaf over het horen van de werkgever bij de vaststelling.  
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- Op 3 september 2020 is de tekst over payroll aangepast/verduidelijkt.   

- Op 9 september 2020 is de paragraaf over omzetdaling bij concerns aangepast, en is 

in de paragraaf over vaststellen een schema opgenomen over de eisen aan de  

accountantscontrole. 

- Op 22 september 2020 is de notitie ingrijpend gewijzigd. De inhoud van de paragraaf 

Verplichtingen is grotendeels verhuisd naar de tekst over de berekening en deels 

naar de paragraaf over het doel van de regeling. De informatie over concerns is 

verplaatst naar de tekst over omzetdaling. De samenvatting is aangepast, met 

verwijzingen naar andere informatie op de kennisbank. De paragraaf praktische 

zaken kon daarmee komen te vervallen. De paragraaf Awb aspecten is herdoopt in 

‘Formele aspecten”. Deze paragraaf bevat alle informatie over het proces van 

verlenen tot vaststellen.  

- Op 1 oktober 2020 is de paragraaf over artikel 6a aangepast in verband met de 

wijziging van de regeling per 1 oktober 2020.   

- Van 9 -12 oktober 2020 zijn een aantal wijzigingen aangebracht. Er is een hoofdstuk 

over terug- en invorderen toegevoegd. Tevens is de paragraaf over controle van 

omzetdaling uitgebreid, evenals het onderdeel over de accountantscontrole.  

- Op 26 oktober 2020 zijn naar aanleiding van vragen uit het land de subparagraven 

‘geen aanvraag’ en  ‘te late aangifte of correctie’ aangepast en is de laatstgenoemde 

paragraaf iets naar boven verplaatst. Verder zijn wat hypelinks toegevoegd onder 

‘wetsfamilie’. Ook is een paragraaf toegevoegd over overheidswerkgevers en is de 

informatie over concerns met een afwijkende omzetdaling geactualiseerd.  

- Op 11 november 2020 is de paragraaf over de wetsfamilie bijgewerkt i.v.m. met de 

publicatie van het accountantsprotocol in de Staatscourant.  

- Van 17 -19 november 2020 is in verband met de komende vaststelling de paragraaf 

over de loonsom onder Berekening/ Vaststelling fors uitgebreid. Verder zijn over de 

hele tekst wat correcties gedaan. 

- Op 16 december is tekst toegevoegd aan de paragraaf ‘lagere loonsom’.  

- Op 18 januari 2021 zijn verwijzingen opgenomen naar de nieuwe notitie 

Ondernemingsrecht.  

- Op 11 februari zijn wat voorbeelden aangepast en is de wijziging van de regeling per 

3 februari 2021 opgenomen. Ook is een paragraaf over reformatio in peius 

opgenomen.  

- Op 19 februari en 26 februari 2021 is de paragraaf ‘hoger loon in maart’ aangepast 

in verband met beleid bij afwijkingen in de RAN.  

- Op 17 maart 2021 is de paragraaf over terugvorderen uitgebreid vanwege een notitie 

in het DON en is een voorbeeld toegevoegd aan de paragraaf ‘lagere loonsom’.  

- Op 26 maart 2021 is de paragraaf overige bijzondere beloningen aangepast in 

verband met nieuw beleid. Ook is de paragraaf  ‘lagere loonsom’ aangepast met 

onder meer een visual en aanpassing van voorbeelden 

- Op 14 april 2021 zijn de paragraven over loonsom (vakantiegeld, uitkeringen) allen 

ondergebracht onder de paragraaf loonsom en niet meer verspreid over deze 

paragraaf en de paragraaf over de vaststelling. Er is nieuwe tekst toegevoegd over 

de pensioenpremie op vakantiegeld.  

- Op 4 mei 2021 is een paragraaf toegevoegd over toepassen van art 7 lid 4 

(peildatum variabele C) ) en is de paragraaf over payrollen aangepast.   
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- Op 28 mei is een hinderlijke verschrijving gecorrigeerd onder ‘overige bijzondere 

beloningen’ : ‘Wanneer niet is vast te stellen welke deel van het SV-loon als 

bijzondere beloning is aan te merken …’  het woord niet ontbrak  

- Op 16 juni Overige bijzondere beloningen aangevuld met de situatie waarin de kolom 

LNTABBB zowel incidentele als structurele componenten bevat (PvD). 

- Op 24 juni is de tekst van de paragraaf Nul loonsom herzien.  

- Op 24 juni is een tekst toegevoegd over nieuw beleid bij ontslagaanvragen 

- Op 24 juni is een tekst toegevoegd over afwijken van referentie-omzet   

- Op 24 juni is de tekst over terugkomen op vaststelling uitgebreid met het beleid 

zoals vastgesteld in het directeurenoverleg.  

- Op 30 juli is de tekst over incidentele betalingen uitgebreid met een blokje 

verdieping 

- Op 30 juli 2021 is een tekst opgenomen onder ‘ontslagaanvraag’ over wanneer 

sprake is van een aanvraag 

- Op 30 juli is een tekst toegevoegd over een verzoek om terug te komen op de 

vaststelling in voordeel werkgever 

- Op 30 juli is een verwijzing naar de NOW 4 opgenomen 

- Op 13 augustus 2021 is een voorbeeld opgenomen over vakantiegeld dat in 

termijnen wordt uitbetaald   

- Op 31 augustus 2021 een paragraaf opgenomen over te late aanvragen. Verder is 

onder de paragraaf ‘vaststellen’ de tekst over de accountants- en derden verklaring 

verduidelijkt  

- Op 2 september 2021 zijn nieuwe teksten toegevoegd bij het onderwerp incidentele 

betalingen, pensioenpremie over vakantiegeld en terugkomen op eerder besluit.  


