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Van : Task Force Corona 

Datum : 1 september 2020 

Betreft : aanvraag vaststelling NOW 1.0 

 

Inleiding 
 
Vanaf 7 oktober 2020 kan de aanvraag tot definitieve vaststelling van de NOW 1.0 worden gedaan.  
 
Deze aanvraag moet uiterlijk zijn ingediend op: 

- 24 maart 2021 voor de aanvragen waar geen accountantsverklaring voor nodig is 
- 30 juni 2021 voor aanvragen waar een accountantsverklaring voor nodig is . 

 
Het is nog niet bekend hoe een terugbetaling van het gehele of hele bedrag eruit komt te zien. Of de 
terugbetaling in termijnen mag, of dat in één keer moet worden terugbetaald. Ook is niet bekend of en in 
hoeverre rente wordt berekend over een eventuele teruggaaf.  
 
 
Concernregeling 
 
Bij de aanvraag van het voorschot heb je per loonheffingnummer een aanvraag gedaan uitgaande van een 
percentage omzetdaling. Voor een groep van vennootschappen, is het uitgangspunt dat de omzetdaling op het 
niveau van de groep wordt berekend. In sommige gevallen is het voordeliger de concernregeling toe te passen. 
Dit houdt in dat per concernonderdeel de omzetdaling wordt berekend en op die basis een voorschot is 
verleend. Deze regeling is alleen onder strenge voorwaarden toegankelijk (zie onze eerdere memo’s hierover). 
Bij de aanvraag tot definitieve vaststelling moet beoordeeld worden of en in hoeverre de concernregeling 
voordeliger is en of deze wel toegepast kan worden.   
 
 
Formaliteiten 
 
Rondom de aanvraag moeten een aantal formaliteiten worden vervuld. Daarover willen we je informeren. We 
onderscheiden daarbij de volgende situaties: 
 

a) het is nu duidelijk dat er geen recht op subsidie bestaat  
b) het voorschot bedraagt minder dan € 20.000, en de definitieve subsidie bedraagt minder dan € 25.000; 
c) het voorschot zit tussen de € 20.000 en € 100.000 of de definitieve subsidie zit tussen de € 25.000 en € 

125.000; 
d) het voorschot of subsidie bedraagt meer dan € 100.000 respectievelijk € 125.000. 

 
Hiervoor wordt naar het totaal van het voorschot en de totale vastgestelde subsidie gekeken en niet naar de 
uitkering per maand. Daarnaast wordt van het voorschot / definitieve subsidie op groepsniveau uitgegaan om de 
formaliteiten rondom de aanvraag van de definitieve subsidie. 
Als een beroep wordt gedaan op de concernregeling zijn dezelfde formaliteiten van toepassing als voor 
ondernemingen die een voorschot van meer dan € 100.000 hebben ontvangen of recht hebben op een subsidie 
van meer dan € 125.000.  
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Ad a) Geen recht op subsidie 
Als duidelijk is dat er geen recht op de NOW-uitkering bestaat, moet dat onverwijld gemeld worden aan het 
UWV. Daarmee kan niet worden gewacht tot de aanvraag wordt ingediend.  
 
Ad b) Voorschot minder dan € 20.000 en uiteindelijke subsidie minder dan € 25.000 
Bij aanvraag van de definitieve subsidie zal om een aantal verklaringen van de ondernemer /onderneming 
worden gevraagd. Het gaat daarbij o.m. om een verklaring dat alles naar waarheid is ingevuld en dat er geen 
sprake is van oneigenlijk gebruik of misbruik,   
 
Ad c)Voorschot tussen € 20.000 en € 100.000 en definitieve subsidie tussen € 25.000 en € 125.000 
In dit geval zul je naast de verklaringen die hiervoor genoemd zijn ook een zogenaamde deskundigenverklaring 
moeten indienen bij de aanvraag. Deze deskundigenverklaring moet de omzetdaling aantonen. Of er nog 
aanvullende zaken in de deskundigenverklaring aan de orde moeten komen is nog niet duidelijk.  
In de toelichting op de regeling worden onder andere administratiekantoren, financieel dienstverleners en 
brancheorganisaties genoemd. Wie deze verklaring mag afgeven, wordt nog gepubliceerd door de Rijksoverheid. 
 
Ad d) Voorschot meer dan € 100.000 of subsidie meer dan € 125.000 
In deze situatie zal naast de hiervoor genoemde verklaring van de onderneming zelf een accountantsverklaring 
moeten worden ingediend. Deze verklaring zal moeten voldoen aan de controlestandaarden van de Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants binnen het accountantsprotocol dat door de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid wordt vastgesteld. 
 
 
Tot slot 
 
Wij adviseren je om vroegtijdig te beoordelen welke formaliteiten aan de orde zijn voor jouw aanvraag tot 
definitieve vaststelling van de subsidie. In het geval van een accountantsverklaring of deskundigenverklaring 
zullen namelijk extra werkzaamheden nodig zijn om de aanvraag te kunnen doen.  
 
Wij zijn uiteraard graag bereid om eventuele vragen te beantwoorden. 
  


