
STAPPENPLAN 
NOW- 

AANVRAAG

 

STAP 1
 
Check loonaangifte 
U doet loonaangifte 
voor januari 2020* 
(of heeft dit al 
gedaan). 
 
*Indien deze niet 
beschikbaar is 
 gebruikt het 
UWV november 
2019.

 

STAP 3 
 

Omzetdaling  
bepalen 

% omzetdaling = verwachte 
netto-omzet * meetperiode ÷ 

(netto-omzet 2019 ÷ 4)** 
 

*Netto-omzet: Omzet exclusief BTW en na aftrek van 
eventuele kortingen. NOW is mogelijk indien u meer dan  
20% omzetdaling verwacht en aan de overige voorwaarden  
van de NOW voldoet. **Als het bedrijf gestart is na 1 januari 
2019 dan omzet tot en met februari 2020 meenemen en  
omrekenen naar 3 maanden.

 
STAP 2 

 
Periode NOW 

bepalen 
U kiest zelf de periode waarin 

u de grootste omzetdaling van 
uw onderneming* verwacht:  

1 maart - 1 mei, 1 april - 30 juni of 
1 mei - 31 juli 2020**. 

 
*Van rechtspersoon (o.a. uw BV  
of eenmanszaak), of als hier  

sprake van is: uw concern. 
**Maak een liquiditeitsbe-
groting en bespreek dit 

met uw specialist en/ 
of accountant.

STAP 4  
 

Totale loonsom bepalen 
Totale loonsom = sociale verzeke-

ringsloon (stap 1) januari 2020 
(zonder vakantiegeld)*  X 3** 

 
*Max. salaris per mdw. 9.538 

bruto per maand.  
**de NOW periode 

omvat drie 
maan-

den.

 

Bereken  
subsidie-
hoogte 

Subsidiehoogte = % 
omzetdaling (stap 3) X 
totale loonsom (stap 4) X 
1,3* X 0,9** 

 
*Vaste forfait-opslag van 30% voor  
o.a. werkgeverslasten, pensioen en 
vakantiegeld. ** 90% NOW- 
subsidie 

 

STAP 5 

 
 

Aanvragen 
bij UWV 

U vraagt de 
NOW aan bij het 

UWV voor 31 mei 
2020*. 

 
*Benodigd: 
- Dossiernr. WTV-aan vraag 

    mits eerder aangevraagd),  
- verwachte omzetdaling (stap 3), 

- loonheffingnummer(s) en  
- rekeningnummer bekend bij  

    belastingdienst.  
Voor de aanvraag heeft u ook nodig:  
- een printer 

- een scanner (of een telefoon met scan-
   functie), 

- een scan van het afschrift van bovenge-
    noemd bankrekeningnummer (of een scherm- 

    afbeelding van uw online rekeningoverzicht).                             
                         

 
 

 
 

Personeel 
inlichten 

Medewerkers, 
personeelsraad en/

of ondernemingsraad 
inlichten en afspraken 

maken*. 
 

*Medewerkers kunnen volledig ingezet 
blijven worden + evt. uitgeleend aan 

andere ondernemingen (mits dit 
zonder winstoogmerk gebeurt). 

 

         STAP 7

STAP 8 
 
Voorschot ontvangen 
Indien aanvraag compleet en positief 
oordeel van UWV onvangt u binnen 
2-4 weken* een voorschot van 
80% in drie maandelijkse 

termijnen. 
 

*De formele  
beslistermijn is 

13 weken.

 
 
 
 

STAP 9 
 

Aanvragen definitieve 
subsidie 

Binnen 24 weken na einde van de 
NOW periode vraagt u definitieve  
subsidie aan*. 
 

Benodigd: definitieve gegevens omzetdaling, loonsom en 
accountantsverklaring.

 
 

STAP 10 
 

Eindafrekening subsidie 
Eindafrekening binnen 52 

weken na vaststelling door UWV. 
Afhankelijk van omzetdaling en 

loonsom* kan er sprake zijn van zowel 
een nabetaling als terugvordering.  

U kunt hier binnen 6 weken bezwaar 
tegen indienen. 

 
*Terugvordering bijvoorbeeld bij 

een lagere omzetdaling dan 
verwacht en/of een daling 

van de (daadwerkelijke) 
loonsom t.o.v. januari 

2020.
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Voor 31 mei 2020

Ynbusiness - Turfmarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden - 058 7600 500 - info@ynbusiness.nl - www.ynbusiness.nl

Disclaimer: ondanks dat dit overzicht (9 april 2020) met zorg is samengesteld kunnen hier geen rechten aan ontleend worden. 
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   POWERED BY  

POWERED BY

versterkt de schakels in jouw keten

 STAP 6

https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/
https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/
https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/
https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/detail/wat-gebeurt-er-met-de-werktijdverkorting
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