
Toelichting op berekening van de subsidie krachtens 

de NOW regeling voor vier weken loners 

Disclaimer:  
 

Hoewel het rekenmodel met zorg is samengesteld, kunnen aan de berekening geen rechten 

worden ontleend.  

 

Toelichting bij berekening voor vier weken loners 
 

regel 3 en 4: De omzet van 2019 ex BTW wordt gedeeld door vier zodat een gemiddelde 

omzet over drie maanden wordt berekende 

 

regel 6: voor de berekening van de omzet in 2020 kunt u kiezen uit drie periodes: (a) 

maart tot en met mei 2020 (b) april tot en met juni 2020 (c) mei tot en met juli 2020. U 

kiest natuurlijk de periode waarin u verwacht dat de omzet het laagst is. Probeer de 

verwachte omzet zo nauwkeurig mogelijk te schatten. Als u kiest voor periode (b) of (c) 

blijft niettemin uiteindelijk de loonsom over maart tot en met mei het uitgangspunt voor 

de berekening van de subsidie.  

 

regel 8: Hier wordt de berekende gemiddelde omzet van 2019 vergeleken met de door u 

geschatte omzet in de gekozen periode van drie maanden in 2020 en uitgedrukt in een 

percentage.  

 

regel 10: u heeft recht op een vergoeding krachtens de NOW als de berekende omzetdaling 

in regel 8 20% of hoger is.  

 

regel 15: hier vult u het SV loon in voor de maand januari voor de medewerkers die geen  

all-in loon hebben 

 

regel 16: hier is het vier weken loon omgerekend naar maandloon door het loon van regel 

12 te verhogen 8,33 procent (12/13)  

 

regel 18: hier vult u het SV loon in van de medewerker met all-in loon. Dit is het meestal 

het loon inclusief vakantietoeslag, toeslag voor vakantiedagen en eventueel toeslag voor 

ADV 

 

regel 19: omdat de NOW regeling altijd uitgaat van het loon exclusief vakantietoeslag is 

hier het opgegeven loon in regel 14 gecorrigeerd met een factor 0,926 (= 100/108)   

regel 21: dit is de totale loonsom over januari 2020 inclusief de all-in loners maar exclusief 
vakantiegeld 
 
regel 23: Dit is het bedrag dat op basis van de loonsom van januari 2020 en de geschatte 
omzetdaling aan subsidie zou gelden. U krijgt daarvan echter een voorschot. 
 
regel 25: U ontvangt een voorschot van 80% van het subsidiebedrag dat is berekend onder regel 
23.  
 
regel 26: het voorschot wordt uitbetaald in drie maandelijkse termijnen.  
 



Aandachtspunten:  
- binnen 24 weken na afloop van de door u gekozen periode van drie maanden wordt de 
subsidie definitief vastgesteld aan de hand van de daadwerkelijk gerealiseerde omzet in de 
gekozen periode alsmede de daadwerkelijk loonsom. Ongeacht de periode gaat het dan altijd 
om de loonsom in de periode maart tot en met mei. Op basis van de definitieve berekening 
krijgt u nog geld of moet u terugbetalen. Nauwkeurig schatten is dus belangrijk. 
 
- Als de loonsom over de periode maart tot en met mei 2020 lager is dan drie keer de loonsom 
van januari 2020 dan wordt, dan wordt het verschil tussen deze loonsommen vermenigvuldigt 
met een factor 1,17 in  mindering gebracht op de subsidie 
 
- als u na 17 maart 2020 tot het einde van de gekozen periode voor een werknemer een 
ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV dan wordt de loonsom waarover de subsidie wordt 
berekend verminderd met de loonsom van de werknemer waarvoor ontslag is gevraagd 
vermenigvuldigd met een factor 1,5.  


