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Vraag 1: Wat is de termijn voor aanlevering van een derdenverklaring? 

 
Als u een verklaring van een deskundige derde nodig heeft, heeft u 24 weken de tijd om een verzoek tot 
vaststelling van de subsidie in te dienen. De uiterste inleverdatum voor een derdenverklaring is 23 maart 
2021. 

 
Vraag 2: Als je bijvoorbeeld start met de NOW-regeling op 1 november 2020, loopt deze dan 
door tot en met 31 december 2020 of tot en met 31 januari 2021? 

 
Tot en met 31 januari 2021; de omzetdaling wordt telkens vastgesteld over een periode van drie 
maanden. 

 
Vraag 3: Geldt het subsidiebedrag voor onder en boven de grens voor de accountsverklaring 
voor alle NOW-aanvragen in totaal of per NOW-regeling? 

 
Per NOW-regeling en vanaf NOW 3.0 per tranche. Voor iedere tranche moet een aparte aanvraag worden 
ingediend bij het UWV. Daarnaast moet voor iedere tranche een aparte aanvraag tot vaststelling worden 
ingediend. 

 
Vraag 4: Veel bedrijven in de horeca en recreatie-branche zijn seizoenbedrijven. Zijn in de NOW 
3.0 nog afwijkingen ten aanzien van andere bedrijven? Bijvoorbeeld qua referentiemaand voor 
de loonkosten? 

 
Nee, seizoenbedrijven lopen mee in de “standaard” regelingen. 

 
Vraag 5: Kun je gebruik maken van de NOW 3.0 als je de NOW 1.0 hebt aangevraagd maar de 
NOW 2.0 niet? 

 
Ja dat kan. De subsidieaanvraag staat open voor zowel werkgevers die een beroep hebben gedaan op 
NOW 1.0 en/of NOW 2.0, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. 
 
Vraag 6: Wanneer je in eerste instantie bijzonder uitstel van betaling belasting hebt 
aangevraagd en dat is toegewezen, wat is er dan daaropvolgend nog mogelijk? 

 
Er zijn twee momenten: initieel bijzonder uitstel (eerste) en verlenging bijzonder uitstel (tweede). 
  
Termijnen 
De mogelijkheid om voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling (BUB) van belastingschulden (BUB) 
aan te vragen voor een periode van drie maanden is per 1 oktober 2020 verlopen. Alleen verlenging van 
eerder verleend BUB kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2020. Houd er wel rekening mee 
dat het verzoek om verlenging normaliter moet worden gedaan voordat het verleende initieel uitstel voor 
de eerste drie maanden is verstreken (dat moment kan dus ook vóór 31 december 2020 gelegen zijn). 



  
BUB eindigt uiterlijk 1 januari 2021 
Al het verleende bijzonder uitstel van betaling (BUB) eindigt uiterlijk 1 januari 2021, of zoveel eerder als 
het (initieel) verleende BUB afloopt. Alle belastingschulden waarvan de betalingsplicht na de termijn van 
uitstel ontstaan, moeten regulier voldaan worden. Dat is dus in ieder geval vanaf 1 januari 2021 de 
situatie, of zoveel eerder als het (verlengde) BUB afloopt. De betalingsplicht voor de btw of loonheffingen 
over december 2020 valt bijvoorbeeld buiten het BUB aangezien de betalingsplicht valt in januari 2021 
waardoor deze belastingen derhalve op reguliere wijze moeten worden voldaan of afgedragen. 


