
 

 

Update XVIII 
 
Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB  
 
Vaststellingsloket NOW 2.0 pas geopend vanaf 15 april 2021 
 
Leusden, 31 oktober 2020 
 
Met de invoering van de NOW 3.0 is de druk op het UWV flink toegenomen. Op dit moment wordt door hen 
uitvoering gegeven aan verschillende processen, zoals vaststelling van de NOW 1.0 (sinds 7 oktober jl.) en de 
subsidieverlening en bezwaarprocedures van de NOW 2.0. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor 
de openstelling van het aanvraagloket van de NOW 3.0 (derde tranche) per 16 november aanstaande. De 
openstelling voor de vierde tranche staat vooralsnog gepland op 15 februari 2021 en voor de vijfde tranche op 
17 mei 2021. 

Er komt dus veel werk op het UWV af, waarbij uitvoering wordt gegeven aan meerdere regelingen tegelijkertijd, 
wat de complexiteit vergroot. Let op. Het UWV heeft aangegeven daarom niet het loket voor vaststelling van de 
NOW 2.0 te kunnen openen op 15 november 2020. Wat betekent dat voor u? 

Minister Koolmees verschuift datum 
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Wouter Koolmees) heeft daarom ingestemd met een 
verschuiving van de openstelling van het vaststellingsloket NOW 2.0 van 15 november 2020 naar 15 april 2021. 
Tijdens de vaststellingsprocedure wordt er beoordeeld of de tegemoetkoming gebaseerd op de schattingen van 
omzetverlies overeenkomen met de behaalde resultaten. Op basis daarvan bepaalt het UWV een definitieve 
eindafrekening. Sommige bedrijven moeten een deel terugbetalen, omdat de verliezen uiteindelijk lager 
uitvielen dan eerder begroot. Andere bedrijven krijgen juist een aanvulling op de eerdere tegemoetkoming. Dit 
kan voor werkgevers nadelig (als er nog geld uit NOW 2.0 te verwachten was) of voordelig (als er terugbetaald 
moest worden) uitpakken. 

Alternatief als u in zwaar weer verkeert? 
Bedrijven die nog altijd in zwaar weer zitten, kunnen gelukkig vanaf 16 november een beroep doen op de NOW 
3.0. 

Meevaller inzake NOW 1.0 
Het algemeen belang afwegende tegen de hoeveelheid werk die het invorderen met zich meebrengt, is besloten 
tot een ondergrens van € 500. Dit betekent dat de werkgever bij een invordering beneden dit bedrag wel een 
terugvorderingsbeschikking ontvangt, maar dat er niet wordt overgegaan tot invordering. De werkgever hoeft 
bij een te hoog verleende subsidie (NOW 1.0) tot € 500 dan ook niets terug te betalen. 

Vragen? 
Wanneer er weer een nieuwe update is, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Heeft u in de tussentijd 
vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,  
Het team van Van Tiggelen FAD 
033-2990777 
info@vantiggelenfad.nl 

 


