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Inleiding 

De impact van het coronavirus op banen en de economie houdt aan en de economische recessie is nog 

lang niet voorbij. Daarom heeft het kabinet op 28 augustus jl. opnieuw een steun- en herstelpakket 

aangekondigd voor ondernemers en werknemers. Het nieuwe pakket loopt tot medio 2021 en heeft 3 

pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Eén van de onderdelen van dit nieuwe steunpakket is de 

verlenging van de NOW 2 naar de NOW 3. In de kamerbrief heeft het kabinet de hoofdlijnen van de 

NOW 3 bekend gemaakt. De precieze voorwaarden van de NOW 3 worden op dit moment nader 

uitgewerkt en uiterlijk 1 oktober bekend gemaakt. In dit whitepaper vind je in eerste instantie de 

hoofdlijnen en belangrijkste kenmerken van de NOW 3. Zodra de officiële regeling NOW 3 is 

gepubliceerd, zullen wij dit whitepaper uiteraard updaten. Voor eerdere informatie rondom de NOW 

verwijzen wij graag naar de eerder door ons gepubliceerde whitepapers en de FAQ in de Corona desk 

op onze website.  

 

Verlenging NOW 2 naar NOW 3 

De NOW wordt per 1 oktober 2020 met drie tijdvakken van drie maanden verlengd en loopt dus door tot 

1 juli 2021. De regering voorziet daarmee in een tegemoetkoming in de loonkosten voor de perioden 

oktober t/m december 2020, januari 2021 t/m maart 2021 en april t/m juni 2021.  

Ten opzichte van de NOW 2 wijzigt er wel het een en ander. Deze wijzigingen hebben met name te 

maken met de geleidelijke afbouw van de steunmaatregel. Wat in ieder geval blijft bestaan in NOW 3, is 

de inspanningsverplichting voor de werkgever gericht op scholing en het verbod op het uitkeren van 

dividend en bonusuitkeringen. Ook de vaste forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten, zoals 

vakantiegeld en pensioenpremies blijft 40% en, net als in de NOW 1 en 2, ontvangt de werkgever na de 

aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij vaststelling de overige 20%.  

Hierna zetten we de aangekondigde wijzigingen voor je op een rij. 

Wijzigingen in de NOW 3 

 

Minimale omzetdaling 

In het eerste tijdvak moeten ondernemers een minimale omzetdaling van 20% hebben om in aanmerking 

te komen voor NOW 3. Vanaf de tweede tranche, dus vanaf januari 2021 is de NOW alleen nog 

toegankelijk voor bedrijven die 30% of meer omzetverlies lijden.  

https://crop.nl/corona-desk/now/
https://crop.nl/corona-desk/now/


 

Van NOW 2 naar NOW 3 - Pagina 2  

De verwachting is dat de wijze waarop je de omzetdaling moet berekenen gelijk blijft. Dat zou betekenen 

dat je de omzet over het subsidietijdvak (bv. oktober t/m december 2020) vergelijkt met de gemiddelde 

kwartaalomzet over 2019. Pas als de regeling wordt gepubliceerd en de details van de regeling bekend 

worden gemaakt, weten we dit zeker. 

 

Verlaging subsidiepercentage 

Het subsidiepercentage wordt lager. Het kabinet wil een klein deel van de NOW benutten voor scholing 

en van-werk-naar-werk-trajecten. Daarom gaat het maximale vergoedingspercentage in de eerste 

tranche van NOW 3 naar 80% in plaats van 90%. Vervolgens wordt het subsidiepercentage vanaf de 

tweede tranche verder afgebouwd. In het tweede tijdvak (januari t/m maart 2021) bedraagt het 

vergoedingspercentage 70% en in het derde tijdvak (vanaf april 2021) 60%. Volgens het kabinet 

voorkomt een langzame afbouw van de steun een grote schok op de arbeidsmarkt en stelt dit de 

werkgevers en werknemers in staat om samen te bezien wat er nodig is om de crisis door te komen.  

 

Mogelijkheid tot geleidelijke afbouw loonsom 

Naarmate de crisis langer duurt moeten bedrijven volgens het kabinet ook hun bedrijfsvoering aan 

kunnen passen. De werkgevers krijgen daarom in de NOW 3 vanaf het eerste tijdvak (vanaf oktober) de 

ruimte om een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit leidt tot een verlaging van de 

subsidie bij vaststelling. Het vrijstellingspercentage voor de verlaging van de loonsom loopt op van 10% 

in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.  

Tegenover de afbouw van vergoeding bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen, 

zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie. 

Ter toelichting geeft het kabinet daarbij aan dat de werkgever in overleg met de werknemers  

(-vertegenwoordiging) kan bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Dat kan bijvoorbeeld via 

natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer van de werknemers. In dat laatste geval blijft wel 

gelden dat arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig door de werkgever kunnen worden aangepast.  

 

Boete ontslag om bedrijfseconomische redenen vervalt 

Hoewel het belangrijkste doel van de NOW 3 nog steeds behoud van werkgelegenheid is, realiseert het 

kabinet zich ook dat dit om uiteenlopende redenen niet altijd kan. Om die reden heeft het kabinet 

besloten dat de korting, die nog in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat sprake is van een 
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bedrijfseconomisch ontslag, wordt losgelaten. De huidige ontslagbescherming die werknemers hebben 

blijft uiteraard bestaan.  

 

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer wijzigt in het derde tijdvak 

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken gelijk zijn aan de NOW 

1 en 2, namelijk maximaal twee maal het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het derde 

tijdvak wordt dit verlaagd naar maximaal één keer het dagloon oftewel € 4.769 per maand. Daarmee 

komt het laatste tijdvak van de NOW 3 meer in lijn te liggen van de reguliere sociale zekerheid.  

 

Geen dividend uitkeren, bonussen betalen of aandelen inkopen  

Het kan voorkomen dat door de NOW er voor bedrijven ruimte ontstaat om bonussen en dividenden uit 

te keren of aandelen in te kopen. Om dit te voorkomen moeten bedrijven voorafgaand aan de aanvraag 

verklaren dat zij geen dividenden zullen uitkeren, bonussen betalen aan bestuur of directie of eigen 

aandelen inkopen. Voor de NOW 1 en 2 geldt deze verplichting over 2020 tot en met de 

aandeelhoudersvergadering voor de vaststelling van de jaarrekening over 2020 in 2021. Op dit moment 

is nog onduidelijk voor welke periode deze verplichting gaat gelden onder NOW 3.  

Onder NOW 2 is het verbod tot het betalen van bonussen beperkt tot de bonussen die worden 

uitgekeerd aan het bestuur en de directie. De verwachting is, dat dit in NOW 3 niet wijzigt.  

Het begrip bestuur en directie dient breed te worden opgevat. De registratie in de Kamer van 

Koophandel is hierbij niet doorslaggevend, ook niet of de betrokken personen beslissend of 

tekeningsbevoegd zijn. Bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid 

bepalen, vallen onder deze begrippen. De interne naam die hieraan wordt gegeven, is niet relevant. 

Onder deze bepaling vallen ook personen die de functie tijdelijk hebben vervuld.  

Het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is mag wel variabel beloond worden via bonussen. 

Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.  

Bovendien geldt dit verbod voor NOW 2 alleen maar voor zover door de rechtspersoon NOW wordt 

aangevraagd én een accountantsverklaring is vereist. De grens voor een accountantsverklaring is in 

NOW 2 bepaald op € 100.000 of meer op basis van een 80% voorschot of € 125.000 of meer aan 

uiteindelijke NOW per concern of indien er geen sprake is van een concern, voor de afzonderlijke 

rechtspersoon. We moeten de definitieve NOW 3 regeling afwachten om zekerheid te krijgen of het 
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dividend- en bonusverbod ook voor NOW 3 alleen maar geldt, wanneer een accountantsverklaring 

vereist is.  

 

Om- en bijscholing 

Deelname aan de NOW 3 betekent dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers 

te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan 

de nieuwe economische situatie. Werkgevers zullen hier waarschijnlijk, net als bij de aanvraag van NOW 

2 een verklaring over moeten afleggen.  

 

Wanneer aanvragen? 

Het UWV streeft er naar de eerstvolgende aanvraagtermijn per 16 november 2020 te openen. Daarbij 

kan dan met terugwerkende kracht een aanvraag worden ingediend voor het eerste tijdvak van 1 oktober 

tot en met 31 december. Het tweede tijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 maart 2021 en het derde 

tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om 

wel of geen aanvraag in te dienen. Ook als de werkgever geen gebruik heeft gemaakt van NOW 1 of 

NOW 2, kan de werkgever gebruik maken van NOW 3. 

Net als bij NOW 1 en 2 ontvangt de werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het 

subsidiebedrag en bij vaststelling de overige 20%. De vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de 

drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021.  

 

****** 

 


