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#6  DE NOW-REGELING ONDER DE LOEP 

 

VERMINDERING VAN LOONKOSTEN: INGRIJPENDE GEVOLGEN 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) is op 2 april 2020 in 

werking getreden. Werkgevers kunnen subsidie ontvangen als tegemoetkoming in de loonkosten wanneer het 

omzetverlies ten minste 20% is. Een veel voorkomend misverstand is dat een daling in de loonkosten niet 

zoveel gevolgen heeft voor de subsidie. Dat heeft het namelijk wel. 

 

Subsidie is gekoppeld aan de loonsom 

 

De NOW-subsidie wordt berekend als percentage van de loonsom. Het percentage is afhankelijk van het 

omzetverlies. Als uitgangspunt geldt de loonsom over januari 2020 (eerste aangifte tijdvak 2020). Het gaat 

daarbij om het SV-loon van alle werknemers. Het SV-loon is het brutoloon en vaste onderdelen, zoals 

eindejaarsuitkering, dertiende maand, vakantiebijslag en structurele toeslagen.  

 

Loonsom omlaag? Sanctie! 

 

Een van de voorwaarden in de NOW-regeling is dat werkgevers  de loonsom zo veel mogelijk gelijk moeten 

proberen te houden. Daalt de loonsom, bijvoorbeeld omdat tijdelijke contracten niet worden verlengd, dan 

heeft dit ingrijpende gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Een verlaging van de loonsom in de periode 

van 1 maart tot 1 juni (ten opzichte van de loonsom over januari) leidt tot een veel lagere subsidie. Elke euro 

loonsomverlaging leidt tot 90 cent minder subsidie, ongeacht het percentage omzetverlies.  

 
Een voorbeeld: de loonsom in januari 2020 was € 1.000.000,-. Het omzetverlies is 50%. De subsidie bedraagt dan in principe 

€ 1.755.000,- (0,5 x 0,9 x € 1.000.000,- x 1,3 x 3 maanden). Daarvan wordt 80% als voorschot uitgekeerd (€ 1.404.000,-). Stel 

dat het loon over maart, april en mei 2020 niet € 3.000.000,- bedraagt, maar slechts € 2.400.000,-. Dat is € 600.000,- minder. 

Op de subsidie wordt dan een bedrag van € 702.000,- in mindering gebracht (€ 600.000 x 1,3 x 0,9). Het bedrag dat in 

mindering wordt gebracht, wordt dus niet gecorrigeerd voor het omzetverlies. De subsidie is uiteindelijk € 1.053.000,- In dit 

geval moet de werkgever een deel van het voorschot terug betalen. 

 

De NOW-regeling kan dus een vervelend staartje krijgen als de loonsom daalt. In sommige gevallen zullen 

werkgevers grote bedragen terug moeten betalen aan het UWV. Als de loonsom na januari 2020 stijgt, dan 

leidt dit overigens niet tot een hogere subsidie. 

 

VRAGEN? 

 

Neem gerust contact met onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten op. Wij helpen u graag. 

  

013-4668888  

https://www.devoort.nl/specialisaties/secties/arbeidsrecht 
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