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Hoewel aan de samenstelling van dit memo de uiterste zorg is besteed, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.  

Met dit memo wordt niet beoogd de verschillende regelingen uitputtend te benoemen. 

 

UPDATES ONLY 

Maatregelen in verband met Coronavirus en arbeidsrechtelijke en fiscale aandachtspunten 

        Stand per 25 maart 2021 

 

Algemeen 

Inmiddels heeft de nieuwsbrief een dermate omvang, dat besloten is om de updates apart te 

vermelden. De in dit bericht genoemde updates dienen bij voorkeur in samenhang met één van 

beide volledige nieuwsbrieven te worden gelezen. 

 

Onze laatste nieuwsbrief over steunpakket 1 is van 14 september 2020. Die nieuwsbrief zullen wij 
niet verder updaten.  
 
Belangrijke data op een rij 

Aanvragen verschillende regelingen  

TOZO 3: vanaf 1 oktober 2020 

TOZO 4: vanaf 1 april 2021  

TVL Q1 2021: vanaf 15 februari 2021 t/m 18 mei 2021 17.00 uur 

NOW 3.2 (ook wel vierde tranche): niet meer aan te vragen 

NOW 3.3 (ook wel vijfde tranche): vanaf 17 mei 2021 t/m 13 juni 2021 

VLE Q4 2020: vanaf 18 februari 2021 t/m 18 maart 2021 

 

Aanvragen vaststelling NOW 1 t/m 31 oktober 2021 

Aanvragen vaststelling NOW 2 vanaf 15 maart 2021 t/m 5 januari 2022 

Aanvragen vaststelling NOW 3, derde tranche vanaf 4 oktober t/m 26 juni 2022 

Aanvragen vaststelling NOW 3, 4e en 5e tranche vanaf 31 januari 2022 t/m 23 oktober 2022 

Aanvragen vaststelling TVL 1 vóór 1 april 2021 

Aanvragen (verlenging bijzonder) uitstel van belastingen: t/m 1 juli 2021 

 

Aanvragen TVL Q1 2021 t/m 18 mei 2021 

Bij kamerbrief van 22 maart 2021 heeft de staatssecretaris aangegeven dat de aanvraagtermijn 

voor TVL Q1 2021 wordt verlengd t/m 18 mei 2021 (was eerst 30 april 2021).  

 

Betalingsregeling voor (gedeeltelijke) terugbetaling NOW 

Indien de NOW 1 of 2 geheel of gedeeltelijk terugbetaald moet worden, dan biedt het UWV de 

mogelijkheid daarvoor een betalingsregeling te treffen. Daarvoor kan digitaal een aanvraag 

worden gedaan. Voor de NOW 1 kan dat hier en voor de NOW 2 hier. 

  

Het betreft een standaard betalingsregeling voor de duur van 36 maanden. Indien een ruimere 

regeling gewenst of noodzakelijk is, dan kan dat worden aangegeven op het formulier. Het UWV 

zal dan contact opnemen met de werkgever om een specifieke betalingsregeling af te spreken.  

 

Hoe later de aanvraag voor vaststelling wordt ingediend, hoe later moet worden begonnen met 

terugbetalen. Wellicht iets om rekening mee te houden.  

 

  

https://www.konings-meeuwissen.nl/berichten/nieuwsbrief-economische-maatregelen-i-v-m-corona-virus/
https://www.konings-meeuwissen.nl/berichten/nieuwsbrief-economische-maatregelen-i-v-m-corona-virus/
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-betalingsregeling-now-eerste-aanvraagperiode.aspx
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-betalingsregeling-now-tweede-aanvraagperiode.aspx
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Hoewel aan de samenstelling van dit memo de uiterste zorg is besteed, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.  

Met dit memo wordt niet beoogd de verschillende regelingen uitputtend te benoemen. 

NOW 1; referentie loonmaand januari 2020 niet representatief, wat nu? 

Voor de NOW 1 geldt de loonsom van maand januari 2020 als referentie voor de berekening van 

NOW 1. Dit betekent enerzijds dat niet meer NOW kan worden verkregen dan 90% van 3 maal de 

loonsom januari 2020 (ingeval van 100% omzetverlies). Indien in de maanden maart, april en mei 

2020 sprake is van een hogere loonsom dan 3 maal de loonsom van januari 2020, dan wordt dan 

meerdere niet meegenomen in de berekening van de NOW 1. Anderzijds kan de NOW 1 lager 

uitvallen als de loonsom 2020 hoger was door bijvoorbeeld incidentele beloningen (bonus, 13e 

maand, vakantiegeld, ontslagvergoedingen e.d.). Dit laatste geval is al wel onderkend door de 

minister. Het UWV is in staat om de 13e maand en vakantiegeld uit de loonsom te filteren. Deze 

worden immers apart in de loonaangifte opgenomen. Overige incidentele loonkosten kunnen 

evenwel niet door het UWV eruit gefilterd worden.  

 

De minister heeft aangegeven dat het in voorkomende gevallen kan lonen om bezwaar te maken. 

Daarbij heeft hij het UWV gevraagd om bij de subsidievaststelling in bezwaar nadrukkelijk in 

ogenschouw te nemen of incidentele beloningen in de referentiemaand mogelijk hebben geleid tot 

een niet representatieve loonsom.   

 

De NOW kent overigens geen zogenoemde hardheidsclausule, zodat het UWV zich over het 

algemeen strikt aan de NOW-regeling dient te houden. Het indienen van bezwaar is echter altijd 

het overwegen waard. Vanzelfsprekend kunnen wij u daarbij van dienst zijn. 

 

Stel uw vragen, we zijn er voor u! 
Laat u vooral goed infomeren en adviseren. U kunt daarvoor gebruik maken van de expertise die wij 
binnen Konings & Meeuwissen hebben. Ook wij werken grotendeels vanuit huis en zijn hierdoor niet 
altijd per direct te bereiken, maar wij doen er alles aan om u zo spoedig mogelijk te woord te staan. 
Dus schroom niet om contact op te nemen met uw contactpersoon, die kan u verder helpen en zo 
nodig andere experts bij de oplossing van uw probleem betrekken. 
 
Wij gaan er alles aan doen om samen met u door deze moeilijke en zware tijden heen te komen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Konings & Meeuwissen 


