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Vermindering NOW bij dalende loonsom 

Een daling van de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020 ten opzichte van de loonsom van 

januari 2020 kan grote gevolgen hebben voor de tegemoetkoming van de loonkosten (NOW). In deze 

bijdrage gaan wij hier nader op in. De mogelijkheid om een aanvraag te doen voor een tegemoetkoming 

in de loonkosten door middel van de NOW kan nog tot en met 31 mei 2020. 

 

Wettelijke regeling 

Voor de NOW wordt bij het berekenen van de verwachte subsidie uitgegaan van de SV-loonsom van 

januari 2020 en de verwachte omzetdaling. Je maakt als ondernemer zelf een inschatting van de 

omzetdaling. De SV-loonsom over januari 2020 is bij het UWV bekend.  

Omdat nog niet zeker is dat je daadwerkelijk recht hebt op deze tegemoetkoming en hoe hoog deze 

exact zal zijn, wordt eerst 80% van de tegemoetkoming in maximaal drie termijnen als voorschot aan je 

uitbetaald. Achteraf doe je een aanvraag voor een definitieve vaststelling. Daarbij wordt gekeken naar de 

daadwerkelijke SV-loonsom van de maanden maart, april en mei 2020. Is sprake van een daling van de 

SV-loonsom, dan heeft dit gevolgen voor de NOW. Deze daling van de loonsom kan verschillende 

oorzaken hebben. Bijvoorbeeld doordat tijdelijke contracten niet zijn verlengd. Maar het kan ook zijn dat 

in januari de jaarlijkse bonus is uitbetaald. Ongeacht de reden, als de loonsom is gedaald, wordt de 

hoogte van de tegemoetkoming naar beneden bijgesteld. Afhankelijk van de feitelijke situatie en een 

lichte daling van de loonsom kan dit  tot gevolg hebben dat het totale recht op NOW nihil bedraagt. De 

reden hiervoor is dat in de correctie geen rekening gehouden wordt met een omzetdaling bij de 

vermindering van de loonsom, terwijl dat bij de toekenning wel het geval is.  

Deze factor veroorzaakt grote verschillen, zoals wij hierna cijfermatig hebben uitgewerkt. Deze mismatch 

is meerdere keren bij minister Koolmees aangekaart, maar tot op heden is deze berekeningssystematiek 

helaas niet aangepast. 

 

Cijfermatige uitwerking 

Stel: de loonsom van een onderneming in januari 2020 is € 300.000, waarvan € 70.000 ziet op 

bonussen, omdat targets in 2019 ruimschoots zijn gehaald. De reguliere loonsom in maart, april en mei 

is € 230.000, er worden in de periode maart, april en mei geen werknemers ontslagen. Wij laten in een 

twee situaties zien hoe de hoogte van de tegemoetkoming NOW cijfermatig uitwerkt bij een omzetverlies 

van 25% en een omzetverlies van 80%.  
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 Omzetdaling 25% Omzetdaling 80% 

Verwachte tegemoetkoming1 € 263.250 € 842.400 

Uitgekeerd voorschot NOW  (80% van verwachte 
tegemoetkoming=) € 210.600 

(80% van verwachte 
tegemoetkoming=) € 673.920 

Teveel ontvangen door daling 
loonsom2 

€ 245.700 € 245.700 

Daadwerkelijk recht op NOW  € 263.250 - € 245.700 = 
€ 17.750 

€ 842.400 - € 245.700 = 
€ 596.700 

In de tabel is te zien dat bij een verwachte omzetdaling die gering is, een daling van de loonsom relatief 
gezien grote gevolgen heeft.   

 

Mogelijkheden 

Zoals je ziet kan bovenstaande daling van de loonsom, die verschillende oorzaken kan hebben, grote 

gevolgen hebben voor het uiteindelijke recht op NOW. In sommige gevallen moet het gehele voorschot 

aan NOW worden terugbetaald. Daarom is het belangrijk om de loonsom over de maanden maart, april 

en mei zoveel mogelijk tenminste gelijk te laten zijn aan de loonsom van januari. Neem voor meer 

informatie en mogelijkheden contact op met je relatiebeheerder of de CROP coronadesk via 

coronadesk@crop.nl 

 

 
1 25% respectievelijk 80% omzetverlies = 0,25 * € 300.000 * 3 * 1,3 * 0,9 = € 263.250 en 0,8 * € 300.000 * 3 * 1,3 * 
0,9 = € 842.400.  
 
2 de berekening is in beide gevallen (€ 300.000 * 3 - € 690.000) * 1,3 * 0,9 = € 245.700. Er wordt geen rekening 
gehouden met de omzetdaling.  
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