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Agenda

• Noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW) 2.0

• Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

• Verlenging bijzonder uitstel van betaling



Noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW) 2.0



NOW 2.0 - NOW 1.0 is de basis

▪ Omzetdaling van tenminste 20% in 3-maandsperiode tussen 1 
maart en 31 juli 2020

▪ Omzetdaling 100%      Subsidie = 90% van loonsom + 30% 
opslag

▪ Omzetdaling lager       Subsidie evenredig ook lager

▪ 138.586 bedrijven

▪ Op 12 juni totale voorschot EUR 6,2 miljard

▪ Totaalbedrag aangevraagde subsidie EUR 9,8 miljard

▪ NOW 1.0 = basis, maar NOW 2.0 is wel afzonderlijke regeling 
met (deels) nieuwe voorwaarden



NOW 2.0
Essentiële criteria en kenmerken

▪ Werkgever heeft omzetdaling van tenminste 20%

▪ Omzetdaling beoordelen voor periode van 4 (!) maanden, startend op 1/6, 
1/7 of 1/8, 2020

▪ Al NOW 1.0 aangevraagd en gekregen? Periode moet aansluiten op 
gekozen periode voor NOW 1.0 en dus geen vrije keuze

Voorbeeld

Ondernemer heeft bij aanvraag NOW 1.0 omzetdaling aangegeven over 
periode mei, juni en juli 2020 en wil nu NOW 2.0 aanvragen. 

Verplichte periode voor bepalen omzetdaling NOW 2.0 is dan 1 augustus t/m 
30 november 2020 



NOW 2.0 – Berekening omzetdaling

▪ Hoofdregel omzetdaling op groepsniveau
▪ Alle aanvragers binnen groep kiezen voor zelfde meetperiode én hanteren zelfde 

%- omzetverlies

▪ Relevant is de groep zoals deze op 1 juni 2020 bestond

▪ Omzetbegrip is gelijk aan omzetbegrip bij NOW 1.0

▪ Uitzondering als omzetdaling concern < 20% omzetdaling op werk-
BV niveau
▪ Alle aanvragers binnen groep kiezen voor zelfde meetperiode, maar hanteren 

eigen %-omzetverlies

▪ Omzetbegrip is gelijk aan omzetbegrip bij NOW 1.0

▪ Geldt niet voor personeel-BV’s

▪ Extra voorwaarden van toepassing!

▪ Corona tegemoetkomingen (bv. TOGS en TVL) tellen mee als omzet, 
maar niet NOW 1.0! 

▪ Vergelijken met referentie omzet: 1/3e x omzet 2019 (hoofdregel)



NOW 2.0
Specifieke situaties berekening omzetdaling

3 uitzonderingen op referentie periode voor omzet:

• Startende ondernemers na 1 januari 2019 en voor 2 februari 2020

• Referentie omzet = omzet in alle volle kalendermaanden na start t/m 29 februari 2020 
omgerekend naar een 4-maandsperiode

• Overname van onderneming na 1 januari 2019 en voor 2 februari 2020

• Standaard referentie omzet = 1/3e deel omzet 2019, tenzij werkgever bij subsidie aanvraag 
(1e aanvraag) kiest voor afwijkende referentie omzet, dan: 

• Omzet periode vanaf 1e volle kalendermaand na overgang onderneming t/m 29 februari 
2020, omgerekend naar 4-maandsperiode. 

• Afstoten activiteit of onderdeel na 1 januari 2019 en voor 2 februari 2020 

• Referentie omzet = omzet vanaf 1e volle kalendermaand vanaf afstoting t/m 29 februari 2020, 
omgerekend naar 4-maandsperiode

• Bij afstoten meerdere onderdelen/activiteiten in deze periode – rekenen vanaf 1e volle 
kalendermaand na afstoten laatste onderdeel

• Deze referentieperiode geldt dan voor de hele groep!



NOW 2.0 – hoogte subsidie

▪ Subsidie = tegemoetkoming loonkosten van periode 1 juni 2020 t/m 30 september 
2020 

▪ Bij 4-wekenperiode periode 7 t/m periode 10 (15 juni t/m 1 oktober) + 
8,33%

▪ Basis berekening voorschot 

▪ Maandaangifte : loonsom maart 2020 of (als geen loonsom maart 2020 
beschikbaar is) november 2019

▪ 4-wekenperiode: 3e loonperiode 2020 + 8,33% (of 12e periode 2019 x 8,33%)

▪ Aantal correcties op loonsom:

▪ -/- uitbetaald vakantiegeld (tenzij werkgever vakantiegeld niet reserveert)

▪ x 0,926 als werkgever vakantiegeld niet reserveert

▪ -/- extra periode salaris dat naast reguliere salaris is uitbetaald

▪ Tot max. EUR 9.538 per tijdvak van een maand (bij 4 weken periode: EUR 
8,804,57)



NOW 2.0 – hoogte subsidie

▪ Opslag voor aanvullende lasten 40% (NOW 1.0 = 30%)

▪ Subsidie % = 90% bij omzetdaling van 100%. Omzetdaling lager dan subsidie ook 
lager

▪ Bv. omzetdaling 20%          subsidie 18% (= 20% x 90%) etc…

• Berekening voorlopige subsidie:

% omzetdaling x loonsom maart x 4 (maanden) x 1,4 (40% opslag) x 0,9

▪ Voorschot = 80% van berekende (voorlopige) subsidie

▪ In 2 termijnen uitbetaald. Officiële beslistermijn 13 weken, maar in praktijk 1e

voorschot binnen 2 tot 4 weken. 

▪ Aanvraagperiode loopt vanaf 6 juli t/m 31 augustus 2020



NOW 2.0
Correcties op subsidiebedrag

1. Daling loonsom juni t/m september t.o.v. maart 2020
Correctie =  (Loonsom maart x 4 -/- loonsom periode juni t/m september) x 1,4 x 0,9

Let op! Voor elke euro minder loon 90 cent minder subsidie

2. Aanvraag ontslag om bedrijfseconomische redenen tussen 1/6 t/m 30/9

Correctie = 100% loonsom van werknemers x 3 mnd. voor wie ontslag is 

aangevraagd

3. Werkgever doet melding(en) WMCO én vraagt voor tenminste 20 werknemers 

in 1 werkgebied WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aan

Correctie = subsidiebedrag verminderd met 5%, tenzij:
- overeenstemming met alle belanghebbende vakbonden over noodzaak ontslagen of    

als overeenstemming niet lukt

- werkgever en vakbonden gezamenlijk aan speciale commissie van Stichting van de 

Arbeid verzocht te beoordelen of vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is



NOW 2.0
Verplichtingen werkgever

• Zoveel mogelijk loonsom gelijk houden

• In subsidie periode geen aanvraag voor ontslag om bedrijfseconomische redenen

• Subsidie uitsluitend gebruiken voor doel van de regeling maar in ieder geval voor betaling 

van de loonkosten

• Voeren van controleerbare administratie en verlenen inzage

• Loonaangifte tijdig blijven indienen

• Je moet de OR, personeelsvertegenwoordiging of werknemers informeren over de 

subsidieverlening

NIEUW:
• Bij WMCO-meldingen in periode 1/6-1/10 overleg met vakbonden over overeenstemming 

over aantal te vervallen arbeidsplaatsen én pas vanaf 4 weken na de melding aanvraag 

tot ontslag bij UVW indienen

• Inspanningsverplichting werknemers te stimuleren tot om- of bijscholing     NL Leert Door



NOW 2.0
Verplichtingen werkgever

Aanvraag omzetdaling op concernniveau

• Als voorschot min. EUR 100.000 of definitieve subsidie min. EUR 125.000

• Accountantsverklaring verplicht

• Aanvrager heeft verbod om over 2020 t/m datum vaststelling jaarrekening:

• Dividend uit te keren aan aandeelhouders

• Bonussen of winstuitkeringen uit te keren aan RvB, bestuur en directie 

van concern en van de aanvrager zelf

• Aandelen in te kopen

• Verbod geldt alleen voor aanvrager en niet voor andere 

groepsvennootschappen

• Als voorschot min. EUR 20.000 of definitieve subsidie min. EUR 25.000

• Derde deskundigenverklaring verplicht



NOW 2.0
Verplichtingen werkgever

Aanvraag omzetdaling op werk-BV niveau

• Altijd accountantsverklaring  

• Aanvrager, concern, de groep of moedermaatschappij hebben allen het verbod 

om over 2020 t/m datum vaststelling jaarrekening:

• Dividend uit te keren aan aandeelhouders (ook binnen concern!?)

• Bonussen of winstuitkeringen uit te keren aan RvB, bestuur en directie van 

concern en van de aanvrager zelf

• Aandelen in te kopen

• Schriftelijke verklaring groepshoofd voorafgaand aan aanvraag dat 

groepshoofd instemt met de verplichting geen dividend/bonussen uit te keren 

of aandelen in te kopen. 

• Gedagtekende ovk met alle betrokken vakbonden over werkbehoud voor 

aanvraag van subsidie (voorschot)

• Als geen betrokken vakbonden of als < 20 werknemers – ovk met 

personeelsvertegenwoordiging



NOW-2 – Aanvraag definitieve vaststelling

NOW 1.0 binnen 24 weken na 7 oktober 2020

NOW 2.0 binnen 24 weken na 15 november 2020

NOW 1.0 én 2.0       binnen 24 weken na 15 november 2020

Is accountantsverklaring verplicht? termijn = 38 weken

UWV heeft 52 weken de tijd om beslissing te nemen, maar 

streven is binnen 1 maand



Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)



TVL bouwt voor op TOGS 

▪ Eenmalige subsidie van minimaal EUR 1.000 en maximaal 

EUR 50.000 voor betalen vaste lasten in de periode juni tot 

en met september 2020

▪ Voor MKB-ondernemingen met omzetverlies van ten minste 

30% en EUR 4.000 aan vaste lasten 



TVL – MKB-onderneming

▪ Aangewezen SBI-code’s conform TOGS

▪ Voor hoofd- of nevenactiviteit van de onderneming. 

Nevenactiviteit moet op zichzelf staand voldoen aan de 

voorwaarden

▪ Tenminste een vestiging met ander adres dan privéadres of 

fysiek afgescheiden. 

▪ Geregistreerd op 15 maart 2020 in Handelsregister



TVL – omzetdaling algemeen

▪ Verwachting ten minste 30% omzetdaling in juni tot en met 

september 2020

▪ Afgezet tegen daadwerkelijke omzet juni tot en met 

september 2019 (referentieomzet)

▪ Bij sommige ondernemingen mag niet alle omzet worden 

meegenomen in de berekening

▪ Omzetdaling = omzet BTW-aangifte tenzij niet BTW-plichtig



TVL – omzetdaling referentieomzet

▪ Hoofdregel: 

omzet kwartaal 2 van 2019 / 3 + omzet kwartaal 3 van 2019

▪ 1 april 2019 tot en met 15 november 2019

omzet 4 kalendermaanden na de maand van inschrijving

▪ 16 november 2019 tot en met 29 februari 2020

Omzet dag na inschrijving tot en met 15-3-2020 / aantal 
maanden omzet * 4

▪ 1 maart 2020 tot en met 14 maart 2020: n.v.t.



TVL – omzetdaling berekening

▪ (Referentieomzet -/- verwachte omzet juni tot en met 

september 2020)/referentieomzet * 100%

▪ Af te ronden op hele procenten

▪ Ten minste 30% om in aanmerking te komen voor TVL



TVL – hoogte subsidie

▪ Formule

Omzet referentieperiode * omzetverlies in % * vaste lasten in % 

* 0,5

▪ Percentage vaste lasten genoemd per sector in de bijlage

▪ Percentage van tevoren vastgesteld op gemiddelde per 

sector

▪ Uitkomst < EUR 1.000 = EUR 1.000



TVL - aanvraagprocedure

▪ Aan te vragen vanaf 30 juni 2020 tot en met 30 oktober 2020

▪ Met DigiD of E-herkenning via rvo.nl

▪ Binnen 8 weken bericht, streven eerder

▪ 80% voorschot in één termijn bij goedkeuring

▪ Vóór 1 april 2021 definitieve aanvraag via rvo.nl met 

bewijsstukken van omzet in 2020 



TVL – informatie bij aanvraag

▪ Informatie m.b.t. de onderneming en de contactpersoon.

▪ Bankrekeningnummer onderneming

▪ Opgave referentieomzet

▪ Aan de hand van aangiften omzetbelasting

▪ Indien niet aanwezig: omzet uit boekhoudprogramma

▪ Indien geen aangifteplicht omzetbelasting: jaarrekening 2019 of 

omzet uit boekhoudprogramma

▪ Bij nevenactiviteit bewijsstukken welke omzet ziet op 

nevenactiviteit

▪ Schatting van omzet juni 2020 tot en met september 2020



TVL – verplichtingen

▪ Gegevens 10 jaar bewaren in administratie

▪ Naam, adres, hoogte tegemoetkoming worden digitaal 

openbaar gemaakt gedurende 10 jaar

▪ Geen financiële problemen voor 31 december 2019

▪ Daadwerkelijk vaste lasten in juni 2020 tot en met september 

2020

▪ Maximaal EUR 800.000 aan steun ontvangen, exclusief 

NOW. EUR 120.000 voor visserij en EUR 100.000 voor 

productie van landbouwproducten 



Verlenging bijzonder uitstel van betaling



Uitstel - algemeen

▪ Uitstel van betaling voor duur van 3 maanden bij aanvraag

▪ Komende tijd verloopt het bijzonder uitstel

▪ Verlenging bijzonder uitstel is mogelijk, via formulier op 

website van de Belastingdienst (met DigiD)



Verlenging uitstel – voorwaarden (1)

▪ De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel 
noodzakelijk

▪ Betalingsproblemen zijn in hoofdzaak ontstaan door de 
Coronacrisis

▪ Er is voldaan aan de aangifteplicht voor de belastingen
waarvoor uitstel is gevraagd

▪ Geen bonussen of dividenden uitkeren of eigen aandelen
inkopen. 



Verlenging uitstel – voorwaarden (2)

▪ Belastingschuld van EUR 20.000 of meer, verklaring 

derde deskundige vereist. Uit de verklaring volgt:

▪ Er is op korte termijn sprake van betalingsproblemen 

▪ Verklaring dat betalingsproblemen hoofdzakelijk zijn 

ontstaan door de coronacrisis

▪ Een liquiditeitsprognose die volgens de deskundige 

plausibel is

▪ Voldaan = uitstel tot ten minste 1 oktober 2020



Vragen?

Kijk op https://crop.nl/corona-desk/ of neem contact op met coronadesk@crop.nl of 
je contactpersoon binnen CROP en we helpen je graag verder. 

Lucia Veenstra lveenstra@crop.nl

0884263047

Bram Reijnders breijnders@crop.nl

0884263263

https://crop.nl/corona-desk/
mailto:coronadesk@crop.nl
mailto:lveenstra@crop.nl
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