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NOW 3 maakt reorganiseren mogelijk!  

 
Het wordt mogelijk te reorganiseren tijdens het ontvangen van de NOW 3 
subsidie, zonder dat dit direct ten koste gaat van de hoogte van de subisidie. 
Daardoor kunnen ondernemingen voorzichtig weer op eigen benen staan, zonder 
dat een continu infuus van overheidsmiddelen nodig is.  
 
Op 30 september 2020 zijn de contouren van de NOW 3 bekend gemaakt, deze 
kunt u hier teruglezen in de Kamerbrief. In het kort zullen er drie tranches komen 
waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Per tranche zal de hoogte van de 
subsidie afnemen, maar komt er ook meer vrijheid voor ondernemers om de 
organisatie nieuw vorm te geven. Zo komt de ontslagboete te vervallen, geldt er 
een loonvrijstelling waardoor een beperkte daling in de loonsom geen gevolgen 
heeft voor de hoogte van de subsidie en is er geen verplichting meer tot overleg 
met vakbonden over werkbehoud. Wel gelden de gebruikelijke regels bij ontslag 
en moet bij een bedrijfseconomisch ontslag telefonisch contact worden 
opgenomen met het UWV. 

 
NOW 1 en 2 - concernomzet 
 
Ook is er een versoepeling in verband met de vaststelling van de omzetdaling 
voor de NOW 1 en 2. Indien onder de NOW 1 (en 2) – om welke reden dan ook 
– de omzetdaling op concernniveau is vastgesteld, maar deze omzetdaling 
achteraf minder dan 20% blijkt, kan bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie 
worden geswitched van een aanvraag op concernniveau naar een aanvraag op 
het niveau van de werkmaatschappij mits aan de voorwaarden wordt voldaan. 
Uitgangspunt blijft, indien op concernniveau sprake is van minimaal 20% 
omzetverlies, moet uit worden gegaan van het omzetverlies op concernniveau. 
 

Verzoek vaststelling subsidie 
 
Let op! Indien u een NOW subsidie heeft aangevraagd, moet u daarna actief een 
verzoek tot vaststelling van de definitieve subsidie indienen. Doet u dit niet, of 
niet tijdig, zal het volledig betaalde voorschotbedrag worden teruggevorderd. 
Hieronder vindt u een handig overzicht van de wijzigingen van de NOW en de 
termijnen die u daarbij op het netvlies moet houden. 
 
Heeft u hier vragen over, of overweegt uw organisatie te reorganiseren? Wij 
denken graag met u mee! 
 
 
 
HerikVerhulst N.V. 

Sectie Arbeidsrecht:  

Arjen Kampherbeek, Helma van Dijk, Mieke Bestebreurtje, Erick Hagendoorn en 

Laura Smit 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/30/kamerbrief-now
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* Dit zijn door de regering beoogde data en kunnen nog wijzigen. De vaststelling van de drie tranches van de NOW 3 zal gelijktijdig plaatsvinden. 

 

 Aanvraagperiode Subsidieperiode Verzoek tot 
vaststelling 

Maximale 
subsidie 

Maximering Subsidiedrempel Ontslagboete Loonsom-
vrijstelling 

NOW 
1 

6 maart 2020 –  
5 juni 2020 

maart/april/ 
mei 2020 

Vanaf 7 oktober 2020 
en uiterlijk 22 maart 
2021 of 28 juni 2021 
indien 
accountantsverklaring 

90% van de 
loonsom bij 
100% 
omzetverlies 

2x maximum 
dagloon, 
€ 9.690 p/m 

20% omzetverlies Ja: 50% van de 
verminderde 
loonsom bij 
bedrijfseconomische 
ontslagen 

N.v.t 

NOW 
2 

6 juni 2020 –  
31 augustus 2020 

juni/juli/augustus/ 
september 2020 

Vanaf 15 november 
2020 binnen 24 weken 
of 38 weken indien 
accountantsverklaring 

90% van de 
loonsom bij 
100% 
omzetverlies 

2x maximum 
dagloon, 
€ 9.690 p/m 

20% omzetverlies Ja: 5% van de totale 
subsidie bij ontslag 
van > 20 
werknemers en 
geen akkoord met 
vakbonden over 
werkbehoud 

N.v.t 

NOW 
3.1 

16 november 2020 –  
13 december 2020* 

oktober/november/ 
december 2020 

Vanaf 1 september 
2021* 
binnen 24 weken of 38 
weken indien 
accountantsverklaring 

80% van de 
loonsom bij 
100% 
omzetverlies 

2x maximum 
dagloon, 
€ 9.690 p/m 

20% omzetverlies Nee. Wel verplicht 
telefonisch contact 
UWV bij 
bedrijfseconomisch 
ontslag. Anders 5% 
korting op subsidie 

Indien de 
loonsom 10% 
daalt, heeft dit 
geen effect op 
de hoogte van 
de subsidie 

NOW 
3.2 

15 februari 2021 –  
14 maart 2021* 

januari/februari/ 
maart 2021 

Vanaf 1 september 
2021* 
binnen 24 weken of 38 
weken indien 
accountantsverklaring 

70% van de 
loonsom bij 
100% 
omzetverlies 

2x maximum 
dagloon, 
€ 9.690 p/m 

30% omzetverlies Nee. Wel verplicht 
telefonisch contact 
UWV bij 
bedrijfseconomisch 
ontslag. Anders 5% 
korting op subsidie 

Indien de 
loonsom 15% 
daalt, heeft dit 
geen effect op 
de hoogte van 
de subsidie 

NOW 
3.3 

17 mei 2021 –  
13 juni 2021* 

april/mei/juni 2021 Vanaf 1 september 
2021* 
binnen 24 weken of 38 
weken indien 
accountantsverklaring 

60% van de 
loonsom bij 
100% 
omzetverlies 

1x maximum 
dagloon, 
€ 4.845 p/m 

30% omzetverlies Nee. Wel verplicht 
telefonisch contact 
UWV - NOW bij 
bedrijfseconomisch 
ontslag. Anders 5% 
korting op subsidie 

Indien de 
loonsom 20% 
daalt, heeft dit 
geen effect op 
de hoogte van 
de subsidie 


