
 

 

 

 

 

 [Laatste update: 3 april 2020] 

 

Memo: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) 

regeling voor kerken 

 

Het UWV werkt er aan om de NOW regeling per 6 april in te laten gaan. De aanvraag kan 

vanaf die datum gedaan worden. Houd daarvoor de website van het UWV en rijksoverheid 

in de gaten: www.uwv.nl en www.rijksoverheid.nl    

 

Met de NOW kunnen kerken die werkgever zijn en die door de coronacrisis omzetverlies 

hebben een tegemoetkoming in hun loonkosten aanvragen. De definitie van omzet voor 

not-for-profit organisaties betreft in dit geval de baten, zie toelichting NBA, pagina 17. Het 

gaat om de reguliere baten die worden verantwoord. Denk daarbij voor kerken dus aan 

collecten en VVB. Als daar een daling van meer dan 20% in te zien is over een periode drie 

maanden ten opzichte van 3/12 van de baten over 2019, dan kan het lonen om een beroep 

te doen op de NOW. De periode van drie maanden kan starten op 1 maart, 1 april of 1 mei. 

 

Met de NOW kunnen kerken hun werknemers in dienst houden. De hoogte van de 

tegemoetkoming is 90% van de loonsom, afgezet tegen het percentage aan verwacht 

omzetverlies. 

 

Voorwaarde: geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De tegemoetkoming 

NOW kan men alleen ontvangen als in de periode waarover men een tegemoetkoming 

ontvangt geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aangevraagd is.  

 

VEELGESTELDE VRAGEN  

 

Is er een toezegging van het kabinet / minister dat kerken een aanvraag kunnen doen? 

“Het kabinet is met de ‘tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van 

werkgelegenheid’ (NOW) gekomen. Jurjen de Groot vroeg me voorafgaand aan het debat 

of kerken en maatschappelijke organisaties met werknemers daar ook aanspraak op kunnen 

maken. De premier zegt ons net in het debat toe dat ook deze organisaties een beroep op 

deze regeling kunnen doen.” bron, Gert Jan Segers, 1 april 2020 

 

Een predikant is in tegenstelling tot kerkelijk werkers en kosters volgens het arbeidsrecht 

geen werknemer en niet bekend bij het UWV. Kunnen we toch aanspraak maken op de NOW 

maatregel? 

 

De NOW is er voor werknemers, als bedoeld in artikel 1, onderdeel o of p, van de Wet 

financieringen sociale verzekeringen, zie de informatie van de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid over de regeling op 31 maart 2020.  

 

Voor predikanten is er daarom geen tegemoetkoming. Van diverse kanten is er bovendien 

de oproep om juist als kerken hier terughoudend in te zijn. We moeten niet vooraan staan om 

van dit ondernemersfonds gebruik te maken. Als we ons aan de maatschappij willen “geven” 

dan moeten we dit zolang mogelijk vermijden, zolang de daling van de opbrengsten binnen 

de gemeente niet zo aanzienlijk zijn dat de traktementen niet meer uitbetaald kunnen 

worden. En zelfs dan kunnen gemeenten een beroep doen op de classis of regio (en voor 

GKV gemeenten in het uiterste geval op de landelijke deputaten Ondersteuning).  

 

Een tweede kanttekening is dat er uit de kerkelijke media is op te maken is dat de meeste 

predikanten creatief met de situatie omgaan. In plaats van bezoeken afleggen kan de 

predikant ook bellen, schrijven, mailen of appen. Juist waar kwetsbare gemeenteleden in de 
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onzekerheid van de coronacrisis extra steun en aandacht nodig hebben lijkt minder werk 

voor predikanten niet voor de hand te liggen.  

 

 

 

 

Wij verhuren ons kerkgebouw, maar door de corona maatregelen verwachten we een 

omzetverlies. Kunnen we aanspraak maken op de NOW regeling?  

 

De omzet gaat (voor not-for-profit) om de reguliere baten die worden verantwoord. Denk 

daarbij voor kerken dus aan collecten en VVB. Als daar een daling van meer dan 20% in te 

zien in over een periode drie maanden ten opzichte van 3/12 van de baten over 2019, dan 

kan het lonen om een beroep te doen op de NOW. De periode van drie maanden kan 

starten op 1 maart, 1 april of 1 mei. Zie ook de toelichting van het ministerie, pagina 17: 

 

“Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit 

goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan 

diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst-en-verliesrekening 

een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Baten die 

voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden in veel 

gevallen met een andere benaming aangeduid. De opbrengsten uit de reguliere 

bedrijfsactiviteiten worden hier ook wel aangeduid als baten. Deze worden voor 

het doel van deze regeling meegenomen met de omzet. Deze werkgevers krijgen 

namelijk financiering vanuit (semi)publieke middelen en dat zorgt natuurlijk ook 

voor opbrengsten van waaruit de loonkosten worden betaald. Daarom worden de 

baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, 

renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere 

opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook als omzet 

gezien voor deze regeling. Indien er sprake is van een (meer-)jaarlijkse subsidie 

(of andere baten) of langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak moeten deze 

inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden voor zover de 

grondslagen die worden gehanteerd in de jaarrekening hier niet reeds in voorzien.” 

 

 

Meer bronnen: 

 

Lees de veel gestelde vragen over de NOW regeling om meer te weten te komen over de 

uitwerking: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-

onderwerp/financiele-regelingen/now  

 

De teksten en de regeling NOW (31 maart 2020) van de overheid zijn hier te downloaden: 
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05829&did=2020D12207  
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