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TVL IS GEEN OMZET MEER – ALSNOG NOW AANVRAGEN 
 

Opgemaakt op 24 juni 2021 

 

TVL is geen omzet meer 
In de kamerbrief van 27 mei 2021 is het steun- en herstelpakket aangekondigd voor het derde kwartaal.  
Wij schreven hier eerder over in ons artikel van 31 mei 2021. In deze kamerbrief is aangekondigd dat vanaf  
de NOW 3 de Tegemoetkoming in de Vaste Lasten (TVL) niet meer meetelt als omzet voor de tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit leidt er toe dat werkgevers een hogere 
omzetdaling zullen hebben. 
 
In dit artikel gaan wij nader in op de gevolgen van bovengenoemde wijziging. 
 

Voorbeeld oude regeling 
Werkgever X heeft over 2019 een omzet gehad van € 400.000. 
Werkgever X heeft in de periode oktober 2020 – december 2020 een omzet van € 20.000 per maand. 
Werkgever X ontvangt in die periode een TVL van € 10.000 per maand.  
 
Als gevolg van de ontvangen TVL, voldoet werkgever X in dit voorbeeld voor de NOW niet aan de minimale 
omzetdaling van 20%. Door de TVL komt de omzetdaling immers op 10% uit.  
 
Referentie-omzet   =  ¼ x 2019    =  € 100.000 
Omzet subsidieperiode   =  3 x (€ 20.000 + € 10.000) =  € 90.000 
 

Voorbeeld huidige regeling 
Als gevolg van de wijziging in de regeling zal werkgever X nu een omzetdaling van 40% hebben en zal zij wel in 
aanmerking komen voor de NOW. 
 
Referentie-omzet   =  ¼ x 2019    =  € 100.000 
Omzet subsidieperiode   =  3 x € 20.000   =  € 60.000 
 

Alsnog NOW 3.1 (derde tranche) en NOW 3.2 (vierde tranche) aanvragen 
Als gevolg van deze wijziging in de regeling kan tot en met 16 juli 2021 17:00 uur alsnog NOW aangevraagd 
worden over de perioden oktober 2020 tot en met december 2020 (NOW 3.1) en januari 2021 tot en met 
maart 2021 (NOW 3.2). Dit kan door te bellen met UWV Telefoon NOW (088-898 20 04). 
 

NOW 3.3 (vijfde tranche) aanvragen, uiterlijk 30 juni 2021 
Voor de NOW 3.3 over de periode april 2021 tot en met juni 2021 geldt dat de aanvraagperiode loopt tot en 
met 30 juni 2021 17:00 uur. De aanvraagperiode wordt dus niet verlengd en de uiterste datum eindigt voor de 
uiterste data die gelden voor de aanvraag NOW 3.1 en NOW 3.2. 
 
Het niet meer meetellen van de TVL als omzet kan hier dus in de reguliere aanvraagperiode meegenomen 
worden. Als al een aanvraag gedaan is, gelden de volgende twee mogelijkheden om alsnog het verwacht 
omzetverlies aan te passen: 

1. Als de aanvraag vóór 1 juni 2021 gedaan is: Tot en met 16 juli 2021 aan laten passen door telefonisch 
contact met UWV; 

2. Als de aanvraag op of na 1 juni 2021 gedaan is: Binnen 6 weken na de beslissing op uw aanvraag aan 
laten passen door telefonisch contact met UWV. 

 

https://esj.nl/nl/themas/maatregelen-coronavirus/steun-en-herstelpakket-derde-kwartaal-2021
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Aanvraag al ingediend? Geen actie benodigd 
Als u al NOW 3.1 en/of NOW 3.2 heeft aangevraagd hoeft u niet nogmaals een aanvraag te doen. Bij de 
definitieve vaststelling van de NOW over deze perioden wordt alsnog rekening gehouden met de gewijzigde 
regeling.  
 

NOW 1 en 2 
Let op! De wijziging met betrekking tot de behandeling van TVL  geldt alleen voor de NOW 3 (derde, vierde en 
vijfde tranche) en NOW 4 (zesde tranche). Voor de NOW 1 en 2 over de maanden maart 2020 tot en met mei 
2020 en juni 2020 tot en met september 2020 geldt deze wijziging niet! 
 

Overzicht data aanvraag en vaststellingen 
 

 Aanvraagperiode voorschot Aanvraagperiode vaststelling 

NOW 1 6 april – 5 juni 2020 7 oktober 2020 – 31 oktober 2021 

NOW 2 6 juli – 31 augustus 2020 15 maart 2021 – 5 januari 2022 

NOW 3.1 16 november – 27 december 2020 
16 juli 2021 

4 oktober 2021 – 26 juni 2022 

NOW 3.2 15 februari – 14 maart 2021 
16 juli 2021 

31 januari – 23 oktober 2022 

NOW 3.3 6 mei – 30 juni 2021 31 januari – 23 oktober 2022 

NOW 4 Nog niet bekend Nog niet bekend 

 


