
Rekenvoorbeeld dalende loonsom NOW 

 

In de voor ingevulde rekentool CB/NOW wordt uitgegaan van de volgende gegevens:  

 

NOW zonder CB  

Omzetderving NOW   : 61,90%  

Loonsom januari 2020   : € 15.000,- 

Loonsom maart t/m mei 2020  : € 45.000,-  

NOW-subsidie per maand  : € 10.863,45,- (totaal € 32.590,35) 

 

NOW met CB  

Omzetderving NOW   : 28,32%  

Loonsom januari 2020   : € 15.000,-  

Loonsom maart t/m mei 2020  : € 45.000,-  

Hoogte NOW-subsidie   : € 4.970,16,- (totaal € 14.910,48,-) 

 

In dit rekenvoorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de loonsom in maart t/m mei 2020 ten 

opzichte van 3x de loonsom januari 2020 met 20% is gedaald. In de NOW-regeling is 

geregeld dat de hoogte van de subsidie wordt verminderd met 90% van het bedrag 

waarmee de loonsom is gedaald.  

 

NOW zonder CB 

De loonsom in de periode maart t/m mei 2020 is 20% gedaald ten opzichte van 3x de 

loonsom in januari 2020 en bedraagt € 36.000,-. De verlaging van de subsidie in verband 

met daling van de loonsom moet als volgt worden berekend.  

 

€ 45.000,- (loonsom januari 2020 x 3) - € 36.000 (loonsom maart t/m mei 2020) x 1,3 

(forfaitaire opslag) x 0,9 (subsidiepercentage) = € 10.530,- (korting op NOW-subsidie) 

 

De korting in verband met de dalende loonsom moet worden afgetrokken van de NOW-

subsidie. Dit leidt tot een definitieve NOW-subsidie van € 22.060,35,- (€ 7.353,45,- per 

maand).  

 

NOW met CB  

De loonsom in de periode maart t/m mei 2020 is 20% gedaald ten opzichte van 3x de 

loonsom in januari 2020 en bedraagt € 36.000,-. De verlaging van de subsidie in verband 

met daling van de loonsom moet als volgt worden berekend.  

 

€ 45.000,- (loonsom januari 2020 x 3) - € 36.000 (loonsom maart t/m mei 2020) x 1,3 

(forfaitaire opslag) x 0,9 (subsidiepercentage) = € 10.530,- (korting op NOW-subsidie) 

 

Bij de korting in verband met de dalende loonsom wordt geen rekening gehouden met het 

feit dat het omzetverlies slechts 28,32% (met CB) bedraagt in plaats van 61,90% (zonder 

CB). De korting in verband met de dalende loonsom moet worden afgetrokken van de 

NOW-subsidie. Dit leidt tot een definitieve NOW-subsidie van € 4.380,48,- (€ 1.460,16,- per 

maand).  

 

Conclusie  

Een dalende loonsom kan de hoogte van de NOW-subsidie beïnvloeden. In bepaalde 

situaties kan het dalen van de loonsom zelfs een negatief in plaats van een positief effect 

hebben (ten opzichte van loonkosten die zijn bespaard).  


