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Samenvatting 

Bij de beoordeling van het recht op NOW kan overgang van onderneming een rol spelen. Het kan zijn dat 

door de overgang de werkgever in 2020 juist meer omzet heeft dan in het refertejaar (en er dus geen 

omzetverlies zal zijn). Verder kan het zijn dat door de overgang de werkgever in de referentiemaand 

geen loonsom kan worden bepaald. Ook kan het zijn dat de werkgever die is uitgebreid na de 

referentiemaand in de subsidieperiode een hoge loonsom heeft die niet in aanmerking komt voor 

subsidie. Voor sommige van deze problemen is in de regeling een oplossing gevonden. In andere 

gevallen pas UWV buitenwettelijk begunstigend beleid toe. Daarbij is van belang dat het consistent wordt 

toegepast.  In niet alle situaties kan een oplossing worden geboden.  

Bij een overgang van onderneming zijn er altijd tenminste twee ondernemingen betrokken: een 

voorganger en een opvolger. Met voorganger bedoelen we de onderneming zoals deze bestond voor 

overgang, fusie of splitsing. Met opvolger bedoelen we de onderneming zoals deze bestaat na overgang, 

fusie of splitsing.   

Bij overgang van onderneming geldt als uitgangspunt dat wij bij de verlening en de vaststelling NOW de 

voorganger en de opvolger zoveel mogelijk als één geheel beschouwen. Vraagt zowel de voorganger als 

de opvolger subsidie aan dan geldt voor zowel het voorschot als de vaststelling dat de voorganger en de 

opvolger(s) één geheel vormen, we vergelijken de loonsom in de subsidieperiode van allebei samen met 

de loonsom van de voorganger. Bij de vaststelling gaan we uit van de loonsom van de voorganger in de 

referentiemaand. Hetzelfde geldt voor de berekening van de omzetdaling. We gaan uit van de referentie-

omzet van de voorganger. Voor de meetperiode (de aaneengesloten periode van 3 of 4 maanden 

waarbinnen de werkgever een omzetdaling verwacht) kijken we naar de omzet van zowel de voorganger 

als de opvolger (indien de onderneming tijdens de meetperiode is overgenomen).    

Indien de opvolger geen NOW-subsidie aanvraagt wordt de aanvraag behandeld als elke werkgever die is 

gestaakt tijdens de subsidieperiode. Bij de definitieve afrekening wordt bepaald op hoeveel subsidie 

uiteindelijk recht bestond. Dat zal niet veel zijn omdat de loonkosten tijdens de subsidieperiode zijn 

gedaald ten opzichte van de referentiemaand. In de situatie dat alleen de opvolger NOW-subsidie 

aanvraagt en de loonsom en/of de referentie-omzet van de voorganger niet bekend is dan komt dit voor 

rekening en risico van de opvolger. In die situatie kunnen wij geen NOW-subsidie verstrekken.    

In deze notitie geven we een omschrijving van de situaties die wij tot nu toe zijn tegengekomen en de 

wijze waarop deze afgehandeld moeten worden. In eerste instantie beschrijven we de situaties die wij 

zijn tegengekomen waarin de voorganger NOW subsidie heeft aangevraagd. Hierna volgen de situaties 

waarin de opvolger NOW subsidie aangevraagd heeft. De casussen zullen inhoudelijk veel overlap 

kennen, of we nu de aanvraag of vaststelling van de voorganger of de opvolger beoordelen, de wijze 

waarop wij deze aanvraag of vaststelling beoordelen zullen zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Toch is ervoor 

gekozen om beide aanvragen in verschillende hoofdstukken te behandelen zodat het voor de jurist 

gemakkelijk zoeken is.   
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Deze notitie is een aanvulling op de notitie ‘wovon uitvoering B&B van juni 2020’. Waar de notities 

afwijken, is deze notitie doorslaggevend.   
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Inleiding  

Van overgang van onderneming is in het burgerlijk wetboek sprake indien, op basis van een 

overeenkomst, een fusie of een splitsing, een economische eenheid overgaat en wanneer die eenheid na 

de overgang zijn identiteit behoudt. De simpele regeling van de NOW gaat niet zover dat we beoordelen 

of er daadwerkelijk sprake is van overgang van onderneming op basis van een overeenkomt met behoud 

van entiteit. In het kader van de NOW wordt er al van overgang van onderneming gesproken indien een 

onderneming een andere onderneming overneemt, afsplitst of fuseert1. We hebben in deze notitie dan 

ook bewust ervoor gekozen andere terminologie te gebruiken en dus niet te spreken over vervreemder of 

verkrijger maar van voorganger en opvolger.  

 

De verschillende NOW-regelingen zijn zoveel mogelijk geüniformeerd maar kennen soms (kleine) 

afwijkingen. Daar waar een NOW-regeling een afwijkende bepaling kent zal dit worden benoemd en 

toegelicht.  

 

Deze notitie is alleen van toepassing indien de overgang van onderneming heeft plaatsgevonden na de 

referentiemaand en de opvolger in de referentiemaand geen loonsom heeft, en deze dus in geheel geen 

subsidie zou krijgen. Indien de opvolger in de referentiemaand een loonsom heeft (dus een bestaande 

werkgever), ook al is deze niet representatief door de overgang van onderneming, is deze notitie niet van 

toepassing.  Zo is het mogelijk dat door de overgang de werkgever in 2020 juist meer omzet heeft dan in 

het refertejaar (en er dus geen omzetverlies zal zijn). Ook kan het zijn dat de werkgever die is uitgebreid 

na de referentiemaand in de subsidieperiode een hoge loonsom heeft die niet in aanmerking komt voor 

subsidie. 

In de NOW 1 is nog een aparte regeling opgenomen voor werkgevers met een hogere loonsom in de 

subsidieperiode dan in de referentieperiode, zoals bedrijven die door overname zijn gegroeid. Vanaf de 

NOW 2 geldt als uitgangspunt dat werkgevers die in de coronacrisis het bedrijf uitbreiden daarbij zelf de 

bijbehorende risico’s moeten aanvaarden. De NOW dekt deze risico’s niet meer. 

 

Voorts dient te worden opgemerkt dat het werknemersbestand als gevolg van overgang van onderneming 

niet gemuteerd mag worden. De verandering van de organisatiestructuur mag niet gebruikt worden om 

afscheid te nemen van werknemers zonder dat dit gevolgen heeft voor de NOW subsidie.  

 

Bij overgang van onderneming zijn er situaties die al in het primaire proces kunnen worden afgehandeld. 

Bijvoorbeeld indien er alleen sprake is van wijziging van de rechtsvorm, een eenmanszaak wordt 

bijvoorbeeld omgezet in een vof. Er zijn echter ook situaties denkbaar die pas in bezwaar aan het licht 

komen of zich alleen lenen voor een afhandeling in bezwaar omdat het gaat om maatwerk.  

                                                
1 Situaties waarin door aanbesteding personeel is overgenomen of bij overname van personeel van het payroll bedrijf 

worden niet automatisch aangemerkt als situaties waarin sprake is van overgang van onderneming. De situatie dat er 

sprake is van een doorstart na faillissement wordt ook niet automatisch aangemerkt als een situatie waarin sprake is 

van overgang van onderneming. Deze casussen dienen te worden voorgelegd aan de Kleine Commissie (KC). 

Indien er geen sprake is van een ongewijzigde voortzetting van de onderneming of de werkgever kan dit onvoldoende 

aannemelijk maken dan dient de zaak alsnog voorgelegd te worden aan de KC.  
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Aanvraag voorganger 

Met voorganger bedoelen we de onderneming zoals deze bestond voor overgang, fusie of splitsing.   

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin de voorganger NOW-subsidie aanvraagt. Hieronder zullen 

wij hier nader op ingaan. 

De voorganger is geen werkgever meer 

Dit betreft de situatie dat de onderneming is overgenomen, maar de voorganger NOW-subsidie 

aanvraagt. Indien de voorganger voor aanvang van de referentiemaand of subsidieperiode geen 

werkgever meer is, dus geen personeel meer in dienst heeft, dient de subsidieaanvraag te worden 

afgewezen. De voorganger kan dan immers niet meer voldoen aan de voorwaarden van de regeling, het 

gelijk houden van de loonsom.   

Het personeel gaat over naar de opvolger na aanvraag van de subsidie 

In de situatie dat het personeel overgaat tijdens de subsidieperiode kan de voorganger aanspraak maken 

op subsidie, voor zover deze op het moment van de aanvraag en in de subsidieperiode (nog) werkgever 

is. Dit geldt ook in geval van een splitsing waarbij de voorganger ophoudt te bestaan en de onderneming 

wordt opgesplitst in twee of meer ondernemingen. Bij de beoordeling is van belang of de opvolger ook 

subsidie heeft aangevraagd.  

 

Indien de opvolger geen subsidie heeft aangevraagd wordt de aanvraag behandeld als elke werkgever die 

is gestaakt tijdens de subsidieperiode. De meetperiode dient binnen de periode te liggen waarin de 

onderneming nog bestond. Bij de definitieve afrekening wordt bepaald op hoeveel subsidie uiteindelijk 

recht bestond. Dat zal niet veel zijn omdat de loonkosten tijdens de subsidieperiode zijn gedaald ten 

opzichte van de referentiemaand.  

  

Vraagt de opvolger ook subsidie aan dan geldt voor zowel het voorschot als de vaststelling dat de 

voorganger en de opvolger(s) één geheel vormen, we vergelijken de loonsom in de subsidieperiode van 

allebei samen met de loonsom van de voorganger. Bij de vaststelling gaan we uit van de loonsom van de 

voorganger in de referentiemaand. Hetzelfde geldt voor de referentieperiode voor de omzetdaling.  

 

Voorbeeld: 

 

Vaststelling NOW 1 

 

Janssen B.V. is opgericht in 1975. Janssen B.V. heeft 10 werknemers in vaste dienst. De enig 

aandeelhouder, een vrouw op leeftijd, wil er al een tijdje mee stoppen. Na lang zoeken heeft zij 

eindelijk twee kopers gevonden. Hiervoor moet het bedrijf worden opgesplitst.  

 

In de maand april 2020 is Janssen B.V. gesplitst in twee BV’s, Hermans B.V. en Bakker B.V. 

Vanaf het aangiftetijdvak mei 2020 is er onder de twee nieuwe loonheffingsnummers van de 

twee Bv’s verloond en niet langer onder Janssen B.V. Janssen B.V. heeft alle bedrijfsactiviteiten 

onder zijn loonheffingsnummer gestaakt. 

 

Janssen B.V. had tien werknemers in dienst. Vijf werknemers zijn door Hermans B.V. 

overgenomen en vijf andere werknemers door Bakker B.V.  
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Janssen B.V. heeft een voorschot ontvangen op basis van de loonsom in januari 2020. Het 

voorschot is stopgezet wegens bedrijfsbeëindiging. Ook Hermans B.V. en Bakker B.V. hebben 

een voorschot aangevraagd. Er is geen voorschot verstrekt omdat beide geen loonsom hadden 

in januari. Alle drie de B.V. ’s vragen een vaststelling voor de NOW aan.  

 

Aan zowel Janssen B.V, Hermans B.V. en Bakker B.V. kan bij de vaststelling subsidie worden 

verstrekt. Aan Janssen B.V. wordt subsidie verstrekt over de maanden maart en april 2020. 

Hermans B.V. en Bakker B.V. komt pro-rato subsidie toe over de maand mei 2020 (de verdeling 

is 50%/50%).  

 

Voor de berekening van de subsidie gaan we uit van de totale loonsom van zowel Janssen B.V. 

als de opvolgers Hermans B.V. en Bakker B.V. over de subsidieperiode. Dit doen we eveneens 

voor de berekening van de omzetdaling, waarbij voor de referentieperiode voor de omzetdaling 

wordt gekeken naar de omzet van Janssen B.V.  

 

Dit betekent ook dat, indien Janssen B.V. in de referentiemaand tien werknemers in dienst had, 

maar in februari twee werknemers weg zijn gegaan en dus Hermans B.V. en Bakker B.V. geen 

tien, maar acht werknemers over hebben genomen, er sprake is van een dalende loonsom en 

de subsidie voor Hermans B.V. en Bakker B.V. lager wordt vastgesteld rekening houdend met 

die dalende loonsom. 

 

Mocht de opvolger niet mee willen werken aan een gezamenlijke afhandeling van de aanvraag dan komt 

dit voor rekening en risico van de voorganger. Dit behoort dan tot het ondernemersrisico. De aanvraag 

wordt dan beoordeeld alsof de opvolger geen NOW subsidie heeft aangevraagd.   

  

Het personeel gaat gedeeltelijk over naar de opvolger na aanvraag van de subsidie  

 In deze situatie is er sprake van een afsplitsing van de onderneming. De onderneming wordt voortgezet, 

maar een deel van de onderneming wordt ‘afgestoten’. Er wordt dan een pro rato verdeling gemaakt 

waarbij de teller wordt gevormd door het aan het overgegane deel van de onderneming toe te rekenen 

premieplichtige loon en de noemer bestaat uit het totaalbedrag van het premieplichtige loon in de gehele 

(oude) onderneming.  

Daarvoor moet gekeken worden wat het totale SV loon van de onderneming bedroeg in de maand 

voorafgaand aan de overgang en welk deel daarvan is toe te rekenen aan de opvolger. Deze gegevens 

worden opgevraagd bij Gegevensdiensten.  

  

Aan de hand van de loonsom in de referentiemaand kan volgens deze pro rata berekening het voorschot 

worden bepaald. Hetzelfde geldt voor de vaststelling. Waarbij wordt opgemerkt dat voor de 

referentieperiode voor de omzetdaling wordt gekeken naar de omzet van de voorganger die ook pro rato 

dient te worden berekend.  
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Indien niet het voltallige personeel van het af te splitsen onderdeel wordt overgenomen bij de overgang   

dient goed te worden bekeken of het hier niet gaat om een wijziging van de organisatiestructuur waarbij 

op enige wijze sprake is van een verkapte manier om afscheid te nemen van werknemers. Dit in strijd 

zijn met het doel van de NOW-regeling. Als niet al het personeel overgaat wordt in wezen 

werkgelegenheid gesubsidieerd die er niet is. Naarmate de afname in loonkosten relatief hoger is dan de 

omzetdaling blijft er minder recht op subsidie over.   

 

In deze situatie heeft de voorkeur om de voorganger nog wel het voorschot te verstrekken (al zal met de 

vaststelling sprake zijn van een dalende loonsom), maar de opvolger niet. Deze zaken moeten dus wel 

altijd langs de KC.   

 

Voorbeeld:  

 

Café het Dorstig Hert heeft in de maand januari een loonsom van € 10.000. Het omzetverlies is 50%.  

Er zou recht zijn op een subsidie van 0,5 maal 90% van € 10.000= € 4.500. 

 

Het bedrijf splitst een deel af naar nieuwe werkgever Café Marktzicht. Café Marktzicht heeft na de 

splitsing een loonsom van € 2.500,  Café Dorstig Hert van € 4.000. Onderweg is er dus personeel 

weggegaan. De  contracten voor bepaalde tijd van twee personeelsleden zijn door Café het Dorstig Hert 

niet verlengd.  

 

De totale loonsom van Dorstig Hert en Café Marktzicht  bedraagt na de splitsing € 6.500,-. Bij de 

vaststelling wordt de subsidie verminderd naar (10.000 -6.500) x 90% = € 3.150.   

 

  

Ook hiervoor geldt dat, indien de opvolger niet mee willen werken aan een gezamenlijke afhandeling van 

de aanvraag dit voor rekening en risico van de voorganger komt. Dit behoort dan tot het 

ondernemersrisico. De aanvraag wordt dan beoordeeld alsof de opvolger geen NOW subsidie heeft 

aangevraagd.   

De onderneming heeft voor 2 februari 2020 een bedrijfsonderdeel afgestoten 

Voor de NOW 2 en 3 geldt nog het volgende. Als de onderneming in de periode van 2 januari 2019 tot en 

met 1 februari 2020 een deel van de onderneming heeft afgestoten, dan is de referentie-omzet, de omzet 

vanaf de eerste volledige kalendermaand vanaf de afstoting van het deel van de onderneming tot en met 

29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, 

vermenigvuldigd met drie of vier (afhankelijk van de NOW regeling). Als in de periode van 2 januari 2019 

tot en met 1 februari 2020 meerdere keren een deel van de onderneming is afgestoten, wordt gerekend 

vanaf de eerste volledige kalendermaand vanaf de laatste afstoting.  

Dit is geen buitenwettelijk begunstigend beleid, maar is opgenomen in de NOW 2 en 3 regeling.  
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Aanvraag opvolger 

Met opvolger bedoelen we de onderneming zoals deze bestaat na overgang, fusie of splitsing.   

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin de opvolger NOW-subsidie aanvraagt. Hieronder zullen wij 

hier nader op ingaan. 

De opvolger heeft na 1 januari 2019 een onderneming overgenomen 

Indien de opvolger voor de aanvraag, na 1 januari 2019, een onderneming heeft overgenomen wordt de 

referentie-omzet berekend door de omzet die is gerealiseerd in de periode tot en met 29 februari 2020, 

gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd 

met drie of vier (afhankelijk van de NOW-regeling), gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand 

vanaf de overname. Voor de NOW 2 en 3 wordt deze bepaling alleen op verzoek van de opvolger 

toegepast. Verzoekt de opvolger niet om toepassing van deze mogelijkheid dan wordt uitgegaan van de 

totale referentie-omzet over 2019.  

 

Dit is geen buitenwettelijk begunstigend beleid, maar is opgenomen in de NOW-regelingen.  

De opvolger is nog geen werkgever bij aanvraag 

 Dit betreft de situatie waarin een onderneming recent een onderneming heeft overgenomen en een 

aanvraag NOW heeft ingediend. Voor de referentiemaand had de onderneming nog geen personeel onder 

het loonheffingsnummer waarop de aanvraag is ingediend. Voor dit loonheffingsnummer kan geen 

loonsom worden bepaald.  

  

De loonsom van de voorganger kan wel worden bepaald. Als de voorganger voor 100% wordt 

overgenomen door de opvolger gaan we er vanuit dat het hetzelfde bedrijf is. Alleen de rechtsvorm of de 

eigenaar (eenmanszaak) wijzigt.   

  

Deze aanvragen worden uitbetaald met de loonsom van de voorganger keer het percentage omzetverlies. 

Ook voor de referentieperiode voor de omzetdaling wordt gekeken naar de omzet van de voorganger. Is 

de loonsom en/of de referentie-omzet van de voorganger niet bekend dan komt dit voor rekening en 

risico van de aanvrager.   

  

Er wordt niet gerekend met een nihil stelling van de loonsom in de referentiemaand, we gaan immers uit 

van de loonsom van de voorganger. De voorganger en de opvolger worden dus al één geheel gezien.  

Indien de voorganger niet mee willen werken aan een gezamenlijke afhandeling van de aanvraag komt 

dit voor rekening en risico van de opvolger. Dit behoort dan tot het ondernemersrisico.  

Het personeel gaat over naar de opvolger na aanvraag van de subsidie door de 

voorganger 

 Indien het gaat om een situatie waarbij de voorganger ophoudt te bestaan omdat de rechtsvorm wijzigt, 

gaat de aanvraag van de NOW-subsidie over op de opvolger.  
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Zowel voor het voorschot als de vaststelling geldt dat de voorganger en de opvolger(s) één geheel 

vormen, we vergelijken de loonsom in de subsidieperiode van allebei samen met de loonsom van de 

voorganger. Bij de vaststelling gaan we uit van de loonsom van de voorganger in de referentiemaand. 

Hetzelfde geldt voor de referentieperiode voor de omzetdaling.  

 

Ook hier geldt dat indien de voorganger niet mee willen werken aan een gezamenlijke afhandeling van de 

aanvraag dit voor rekening en risico van de opvolger komt. Dit behoort dan tot het ondernemersrisico.  

De opvolger is al werkgever bij aanvraag maar neemt tijdens de subsidieperiode een 

onderneming over 

 In de situatie dat de werkgever onder het huidige loonheffingsnummer wel al loon heeft in de 

referentiemaand, subsidie heeft aangevraagd, maar daarna een bedrijf overneemt, geldt dat de loonsom 

in de referentiemaand niet representatief is: tijdens de subsidieperiode heeft hij een hogere loonsom dan 

in de referentiemaand. Het overgenomen personeel wordt in die situatie niet meegenomen in het 

voorschotbedrag. De werkgever wordt in de voorschotfase niet tegemoetgekomen.  

 

De NOW 1 kent wel nog een afwijkende bepaling bij de vaststelling. Als de loonsom van de werkgever in 

de loonsomperiode hoger is dan drie keer de loonsom in de referentiemaand wordt bij de vaststelling 

rekening gehouden met de hogere loonsom zoals berekend over de loonsomperiode. Vanaf de NOW 2 

wordt geen rekening gehouden met uitbreidingen na de referentiemaand. Het gaat om werkgevers die 

ondanks dat de coronacrisis en de daartegen getroffen maatregelen al bekend waren, welbewust het 

personeelsbestand uitbreiden . Ondernemers die ook in deze tijden kansen zien, aanvaarden daarbij dan 

zelf de bijbehorende risico’s. De NOW dekt deze risico’s niet. 

De opvolger is al werkgever bij aanvraag maar heeft geen loonsom in de 

referentiemaand en neemt tijdens de subsidieperiode een onderneming over 

Uitgangspunt is dat bij de voorschotverstrekking en de vaststelling de voorganger en de opvolger één 

geheel vormen. We gaan uit van de loonsom in de referentiemaand van de voorganger. We vergelijken 

de loonsom in de subsidieperiode van beide ondernemingen samen met de loonsom van de voorganger in 

de referentiemaand.  

 

Hier is het probleem vooral hoe het omzetverlies bepaald moet worden. Gaat het om een verschuiving 

binnen een concern, dan is er geen probleem. Maar neemt een andere partij een deel van een bedrijf 

over, dan wordt het lastig te bepalen wat de referentie omzet is. Voor dit soort situaties kunnen we wel 

een richting aangeven waar de oplossing gezocht moet worden, maar het blijft maatwerk. Dit zal voor de 

omzet altijd in afstemming met UVB moeten gebeuren en moet nog langs de Kleine commissie.  

 

Bij de vaststelling gaan we uit van de loonsom van de voorganger in de referentiemaand. Hetzelfde geldt 

voor de referentieperiode voor de omzetdaling. Dit betekent wel dat van de opvolger verwacht wordt dat 

hij voor de omzet van het overgenomen bedrijfsonderdeel een aparte administratie bijhoudt of indien het 

bijvoorbeeld gaat om een eenmanszaak dat de omzet voor dit bedrijfsonderdeel naar rato te berekenen is 

van de totale omzet van de eenmanszaak.  

In zeer uitzonderlijke situaties kan de opvolger, omdat dit voor hem gunstiger is, ervoor kiezen uit te 

gaan van de eigen referentie-omzet.  
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Voorbeeld: 

 

Eenmanszaak A bestaat uit twee vestigingen: Café Ballet en Kleding voor een Prikkie. Eenmanszaak A 

heeft NOW 1 aangevraagd. Eenmanszaak A heeft als omzetperiode opgegeven maart t/m mei 2020.  

Eenmanszaak B bestaat uit de vestiging Saar kleding Op Maat. Eenmanszaak B heeft in de 

referentiemaand januari 2020 geen werknemers in dienst.  

 

Op 1 april 2020 neemt Eenmanszaak B de vestging Kleding voor een Prikkie over van Eenmanszaak A.  

Bij de vestging Kleding voor een Prikkie zijn op dat moment 22 werknemers werkzaam. Eenmanszaak B 

neemt alle 22 werknemers over.  

 

Voor de berekening van de vaststelling gaan wij uit van de omzet van de vestging Kleding voor een 

Prikkie in de referentieperiode en de omzetperiode.  

Dit betekent dat de omzet voor de vestiging Kleding voor een Prikkie voor de referentieperiode uit de 

totale omzet voor Eenmanszaak A gefilterd moet worden.  

 

Voor de omzetperiode moet de omzet van de vestiging Kleding voor een Prikkie uit de maand maart 2020 

gefilterd worden bij Eenmanszaak A en voor de maanden april en mei 2020 uit de totaalomzet van 

Eenmanszaak B.    

 

 

Voor de overgang: 

 

 

 

 

 

 

 

Na de overgang: 

 

 

 

 

 

Splitsing   

 Bij een splitsing houdt de voorganger op te bestaan en wordt de onderneming gesplitst in twee of meer 

bedrijven. Alle opvolgers die personeel overnemen kunnen subsidie voor de NOW aanvragen.  

  

Eenmanszaak A Eenmanszaak B 

Café 

Ballet 

Kleding 

voor een 
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Maat 
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Kleding 

voor een 
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In de situatie dat het personeel gedeeltelijk overkomt van een andere werkgever is er alleen aanleiding 

subsidie te verlenen aan de opvolgers voor zover deze tijdens de subsidieperiode én de meetperiode 

(deels) werkgever is, maar in de referentiemaand nog niet, anders is hier sprake van een gewone 

bedrijfsuitbreiding. 

Er kan subsidie worden verleend als sprake is van een splitsing, waarbij alle bedrijfsactiviteiten onder het 

oude loonheffingsnummer worden gestaakt en worden voortgezet door twee of meer rechtsopvolgers. De 

subsidie gaat dan naar de opvolgers op basis van de loonsom van de voorganger, en zal naar rato tussen 

hen moeten worden verdeeld.   

 

Indien niet het voltallige personeel van de voorganger wordt overgenomen bij een afsplitsing van 

onderneming(-en)  dient goed te worden bekeken of het hier niet gaat om een wijziging van de 

organisatiestructuur waarbij op enige wijze sprake is van een verkapte manier om afscheid te nemen van 

werknemers. Dit in strijd zijn met het doel van de NOW-regeling.  

Fusie 

Bij een fusie gaan twee ondernemingen samen en vormen ze een nieuwe onderneming. De verschillende 

soorten fusies zijn voor de NOW niet van belang. Vaak gaat de nieuwe onderneming verder onder een 

nieuwe naam, soms ook onder een andere rechtsvorm, met een nieuw loonheffingsnummer.  

  

Voor de berekening van de subsidie dient gekeken te worden naar de loonsom en de (referentie-)omzet 

van de voorgangers gezamenlijk. Indien één van beide voorgangers niet mee wil werken komt dit voor 

rekening en risico van de gehele nieuwe onderneming.    

Meetperiode 

Indien de overname, afsplitsing of fusie heeft plaatsgevonden binnen hetzelfde concern dan dienen de 

ondernemingen binnen dit concern dezelfde meetperiode aan te houden. Dit is opgenomen in de NOW- 

regelingen en is geen buitenwettelijk begunstigend beleid.  

 

Indien de voorganger NOW-subsidie heeft aangevraagd en alleen de rechtsvorm wijzigt houden we de 

door de voorganger bij de aanvraag van de NOW-subsidie opgegeven meetperiode aan. Het is voor de 

opvolger niet mogelijk om de meetperiode nadien te wijzigen.  

 

Indien de opvolger geen subsidie heeft aangevraagd wordt de aanvraag behandeld als elke werkgever die 

is gestaakt tijdens de subsidieperiode. De meetperiode dient binnen de periode te liggen waarin de 

onderneming nog bestond. 

 

Als zowel de voorganger als de opvolger NOW-subsidie hebben aangevraagd kunnen ze onafhankelijk van 

elkaar een andere meetperiode aanwijzen. De gekozen meetperiode dient zoveel mogelijk te liggen in de 

maanden dat de onderneming nog bestond of na overname, fusie of afsplitsing is voortgezet.   

 

 




