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NOW 2 wordt pas per 15 april 2021 
vastgesteld 
Loonzaken 
Minister Koolmees meldt dat de openstelling van het vaststellingsloket NOW-2 door 
de werklast van UWV verschuift naar 15 april 2021. Ook meldt hij dat UWV bij 
invorderingen van NOW-1 een ondergrens van 500 euro hanteert. 

 
Sinds 1 oktober kent Nederland de NOW 3. De uitvoering van die regeling en de vaststelling van de 
eerste NOW-regeling geeft zoveel werk bij het UWV dat is besloten om de NOW 2 pas vanaf april 
2021 vast te stellen. In een brief aan de Kamer legt minister Koolmees uit wat de gevolgen van dit 
besluit zijn. 

Openstelling vaststellingsloket NOW 2 
Koolmees: ‘Vanaf het begin van de coronacrisis wordt er een uitzonderlijke prestatie geleverd door 
UWV, waar ik ze zeer erkentelijk voor ben. Met de invoering van de 
NOW 3 wordt de druk op UWV niet minder.’ Hij wist daarbij op het werk dat gemoeid gaat met de 
vaststelling van de eerste NOW-regeling en de subsidieverlening en bezwaarprocedures van de 
tweede NOW. Ook treft het UWV worden voorbereidingen voor de openstelling van het 
aanvraagloket voor de derde NOW vanaf 16 november. De openstelling voor de 4e tranche staat 
vooralsnog gepland op 15 februari 2021 en voor de 5e tranche op 17 mei 2021. 

Het UWV heeft aangegeven daarom niet het loket voor vaststelling van de tweede NOW te kunnen 
openen op de eerder genoemde datum van 15 november 2020. Koolmees heeft daarom besloten de 
openstelling later te doen. ‘Ik acht het van groot belang dat UWV als uitvoeringsorganisatie 
standhoudt onder de enorme werkvoorraad en ik vind het van belang dat de uitvoering correct en 
begrijpelijk is voor werkgevers. Ik heb daarom ingestemd met een verschuiving van de openstelling 
van het vaststellingsloket NOW-2 van 15 november 2020 naar 15 april 2021.’ 

Koomees vervolgt: ‘Hoewel noodzakelijk, begrijp ik dat dit besluit voor sommige bedrijven 
vervelend is. Zij hebben belang bij duidelijkheid en eventuele uitbetaling van het resterende 
subsidiebedrag. Bedrijven die nog altijd in zwaar weer zitten kunnen gelukkig vanaf 16 november 
een beroep doen op de NOW 3.’ 

Geen invordering onder 500 euro 
In september informeerde Koolmees de Kamer al over het terugvorderingsbeleid dat UWV hanteert 
bij de vaststelling van de eerste NOW. Dat beleid blijft van kracht, met één belangrijke toevoeging: 
er komt een ondergrens van 500 euro op terugvorderingen. Heeft een werkgever minder dan 500 
euro te veel ontvangen aan NOW-subsidie, hoeft hij dit niet terug te betalen. De kosten voor de 
terugvordering zouden dan namelijk hoger liggen dan het terug te vorderen bedrag. De werkgever 
ontvangt overigens nog steeds een terugvorderingsbeschikking. Maar het UWV gaat vervolgens niet 
over tot invordering. 
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