Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van
werkgelegenheid (NOW)
Dit stuk is gebaseerd op vragen die we hebben ontvangen aangaande de NOW-regeling. Rijnbrink heeft zich
gebaseerd op de officiële website van de overheid waar ook in de toelichting naar verwezen wordt.

Op dinsdag 31 maart jl. heeft er een persconferentie plaatsgevonden waarbij minister Koolmees van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid een toelichting heeft gegeven op de Tijdelijke noodmaatregel
overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Vanaf 6 april 2020 zal er door het UWV een
NOW loket worden geopend, zodat werkgevers vanaf dat moment een beroep kunnen doen op een
tegemoetkoming in hun loonkosten. Wanneer voldaan is aan bepaalde voorwaarden. Inmiddels staan
de exacte voorwaarden op de website van de overheid. De relevante begrippen met betrekking tot de
NOW-regeling luiden:

1. Omzetdaling
a.
b.
c.
d.

De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies;
De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden;
De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
De referentieperiode is de omzet van januari tot en met december 2019 gedeeld door
vier.
2. Omzetbepaling
Voor de definitie van omzet wordt aangesloten bij de omzetdefinitie in het
jaarrekeningenrecht. Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen,
subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten,
zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de
regeling ook onder omzet.
3. Concern
Als u onderdeel van een concern bent dan moet u de omzet van de groep of verbonden
rechtspersonen tezamen opgeven om te bepalen of u in aanmerking komt voor de NOW. De
werkgevers in de groep moeten dus hetzelfde percentage verwachte omzetdaling en dezelfde
meetperiode kiezen. U moet wel per loonheffingennummer een aanvraag doen.
Wat betekent dit concreet voor het bibliotheeklandschap?
Met name de definitie van omzetbepaling is belangrijk. Hierin wordt namelijk gesteld dat ook subsidies
en bijdragen vanuit een overheidsinstelling meegeteld dienen te worden als omzet. Voor de meeste
bibliotheken geldt dit als de grootste bron van inkomsten. Daarmee is de verwachting dat de
minimumgrens van 20% omzetverlies (zie punt 1.a.) voor de meeste bibliotheken niet gehaald zal
worden. Men kan in dat geval dus geen aanspraak maken op de NOW-regeling. Het inzichtelijk maken
van gederfde inzet, kan bijvoorbeeld met de ontwikkelde impact analyse tool.
Bij de ‘WINO-bibliotheken’ geldt een specifieke situatie. Zij hebben daarover rechtstreeks informatie
van ons ontvangen.
Financieel advies
Om een adequate berekening te maken om te zien of de bibliotheek in aanmerking komt, adviseren we
je gebruik te maken van de ontwikkelde Impact Analyse tool. Vanuit Rijnbrink ondersteunen we je daar
graag bij. Neem daarvoor contact op met je vaste aanspreekpunt (controller). Of met collega Eric van
der Wal, business controller (06) 19 67 56 25, eric.vanderwal@rijnbrink.nl. Zo denken we graag met je
mee in de mogelijkheden die er zijn om de financiële risico’s en uitdagingen van deze periode zo goed
mogelijk te overbruggen en waar nodig, maatregelen te treffen
Aanvulling: onze bevindingen zijn in lijn met de berichtgeving in VOBerichten nr 10 die op 2 april werd verspreid.
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