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VOORWAARDEN NOW-1 (TRANCHE 1) NOW-2 (TRANCHE 2) NOW-3.1 (TRANCHE 3) NOW-3.2 (TRANCHE 4 NOW-3.3 (TRANCHE 5)
Betreft (loon)periode mrt. t/m mei '20 juni t/m sept. 20 okt. t/m dec. '20 jan. t/m mrt. 21 apr. t/m juni '21

Omzetverlies ten minste 20% 20% 20% 20% 30%
Omzetverlies over 3 (NOW-2: 4) 
aaneengesloten kalendermaanden 
in periode mrt. t/m juli '20 juni t/m nov. '20 okt. '20 t/m feb. '21 jan. '21 t/m mei '21 apr. '21 t/m aug. 21
Referentieperiode aantal 
maanden omzet 2019 3 4 3 3 3
Subsidie maximaal % van totale 
loonsom 90% 90% 80% 80% 60%
Voorschot gebaseerd op loonsom 
over januari '20 maart '20 juni '20 juni '20 juni '20
Voorschot subsidie % van 
voorlopige subsidie 80% 80% 80% 80% 80%
Termijnen waarin het voorschot 
betaald wordt 3 2 3 3 3
Loon gemaximeerd op maximum 
dagloon x 2 2 2 2 1
Opslag werkgeverslasten 30% 40% 40% 40% 40%
Afbouw subsidie bij daling 
loonsom met meer dan 0% 0% 10% 10% 20%

Korting subsidie bij 
ontslagaanvraag econ. Grond % 
van loon betreffende 
werknemer(s) 150% 100% 0% 0% 0%
Korting subsidie bij collectief 
ontslag zonder overeenstemming 
met bonden 0% 5% 0% 0% 0%
Korting subsidie als werkgever 
zich niet inspant bij van werk naar 
werk 0% 0% 5% 5% 5%
Periode aanvraag 
subsidieverlening 6 apr. t/m 5 juni '20 6 juli t/m 31 aug. '20

16 nov. t/m 13 dec. '20 en 
15 t/m 27 dec. 15 feb. t/m 14 mrt. 2021 17 mei t/m 13 juni '21

Periode definitieve aanvraag 
zonder verklaring of met 
derdenverklaring 7 okt. '20 t/m 23 mrt. '21 15 apr. '21 t/m 29 sep. '21 1 sept. '21 t/m 15 feb. '22 1 sept. '21 t/m 15 feb. '22 1 sept. '21 t/m 15 feb. '22
Periode definitieve aanvraag met 
accountantsverklaring 7 okt. '20 t/m 29 juni '21 15 apr. '21 t/m 5 jan. '22 1 sept. '21 t/m 24 mei '22 1 sept. '21 t/m 24 mei '22 1 sept. '21 t/m 24 mei '22


