
Heb ik recht op NOW 1.0? Doe de check!
Hoogte NOW-subsidie: 
Loonsom SV januari 2020 x percentage omzetdaling x 3 x 1,3 x 0,9

1. Bepaling recht op NOW

 Is er sprake van een groep/concern 
(obv art. 2:24a/2:24b BW)?

Is de NOW-subsidie een voorschot van € 20.000 of 
meer of defi nitieve subsidie van € 25.000 of meer?

Is er voor de individuele BV sprake van een 
omzetdaling van 20% of meer?

Er bestaat recht op NOW op 
basis van de stand alone regeling. 

Er gelden voorwaarden rond 
dividenduitkeringen, uitkeringen 

van bonussen, inkoop van 
aandelen, personeels BV en 

accountantsverklaring.

Is de onderneming 
in 2019 gestart?

Herbereken referentieomzet 2019 en 
doorloop stappenplan opnieuw.

Er is geen recht op NOW.

Derde deskundigeverklaring 
is nodig.

Accountantsverklaring is nodig.

Geen accountantsverklaring 
of deskundigenverklaring 

nodig.

 Is de NOW-subsidie een voorschot van € 100.000 
of meer of defi nitieve subsidie van € 125.000 of meer?
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nee
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nee
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nee
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ja ja
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2. Bepaling referentiemaand loonsom (bepalend voor maximum subsidiebedrag)

Is er een SV-loonsom januari?

Januari 2020 is de referentiemaand loonsom

Is er in januari 2020 een 13e maand uitgekeerd?

November 2019 is de 
referentiemaand loonsom.

Geen fi ltering.

Maart 2020 is de referentiemaand loonsom.

Januari 2020 is de referentiemaand loonsom.

Filter loon januari voor deze 13e maand.

Berekening omzetdaling:
Bepaald gemiddelde omzet 2019 per kwartaal (omzet 2019/4)
Kies periode van 3 aaneengesloten maanden in de periode 
maart-juli 2020 met grootste omzetdaling.
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ja
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Publicatiedatum 4 juni 2020.

Er bestaat recht op NOW 
zonder aanvullende voorwaarden.

Is er voor een individuele BV binnen 
het concern wel sprake van een 
omzetdaling van 20% of meer?

In beginsel geen recht op NOW.  Is er voor de groep/concern sprake van een 
omzetdaling van 20% of meer?

Er bestaat recht 
op NOW zonder 

aanvullende 
voorwaarden.

Is in 2019 een 
onderneming overgenomen?

Is SV-loon tot en met mei 
3 keer hoger dan januari 2020?
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