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Harry van Drongelen1 en André van Rijs2

Tijdelijke noodmaatregel  overbrugging 
voor behoud van werk gelegenheid; 
subsidieverlening 2020-0051

Na de behandeling van de begrippen en (een deel van) de verplichtingen van de werkgever 
in de voorgaande artikelen in dit nummer, is nu de subsidieverlening zelf aan bod.3  

Voorwaarden voor subsidieverlening
In artikel 4 Tijdelijke noodmaatregel overbrug
ging voor behoud van de werkgelegenheid4 
 (Tijdelijke noodmaatregel) staat aan welke voor
waarden de werkgever moet voldoen om voor 
subsidie in aanmerking te komen. De werkgever 
heeft de mogelijkheid om subsidie voor loon
kosten te ontvangen over de loonsom voor het 
tijdvak5 1 maart tot en met 31 mei 2020. De 
werkgever komt in aanmerking voor subsidie
verlening als hij ten minste 20% omzetdaling 
verwacht over een tijdvak van ‘drie aaneen
gesloten kalendermaanden’. Dit tijdvak van drie 
aaneengesloten kalendermaanden waarin de 
(verwachte) omzetdaling zich voordoet, hoeft 
niet parallel te lopen met het tijdvak waarover 
subsidie wordt ontvangen. De bij de subsidie
aanvraag te kiezen drie aaneengesloten 
kalender maanden moeten vallen binnen de 
 periode 1 maart tot en met 31 juli 2020. Het is 
aan de werkgever welke drie aaneengesloten 
kalendermaanden hij binnen de omzetperiode 
opgeeft bij de subsidieaanvraag. In het kader van 
uitvoerbaarheid is gekozen voor kalender
maanden, wat betekent dat de periode aanvangt 
op de eerste dag van een maand. De subsidie 
wordt verstrekt per loonheffingennummer. De 
 minister van SZW geeft in de toelichting aan  
dat een werkgever die beschikt over meer dan  
een loonheffingennummer moet voor elk 
loonheffingen nummer dus een aparte aanvraag 
doen. Daarbij wordt voor alle loonheffingen
nummers één periode voor de omzetdaling 
 uitgekozen. De werkgever kan per loonheffingen
nummer één aanvraag doen. Een tweede  aanvraag 
voor hetzelfde loonheffingennummer wordt niet in 
behandeling genomen.

Weigeringsgronden
In artikel 4:35 Awb6 is aangegeven wanneer een 
subsidieverlening in ieder geval kan worden 

 geweigerd. Het gaat volgens lid 1 van het artikel 
om een gegronde reden. Denk aan (1) dat de 
 activiteiten niet of niet geheel zullen plaats
vinden, (2) de aanvrager niet zal voldoen aan de 
aan de subsidie verbonden verplichtingen,7 of (3) 
de aanvrager niet op een behoorlijke wijze 
 rekening en verantwoording zal afleggen over de 
verrichte activiteiten en de daaraan verbonden 
uitgaven en inkomsten, voor zover deze voor de 
vaststelling van de subsidie van belang zijn. Lid 2 
van het artikel leert vervolgens dat een subsidie
verlening in ieder geval ook kan worden 
 geweigerd als de aanvrager (1) in het kader van 
de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens 
heeft verstrekt en de verstrekking van deze 
 gegevens tot een onjuiste beschikking op de 
aanvraag zou hebben geleid, of (2) failliet is 
 verklaard of aan hem surséance van betaling is 
verleend of op hem de schuldsaneringsregeling 
natuurlijke personen van toepassing is verklaard 
of een verzoek daartoe bij de rechtbank is 
 ingediend. Artikel 5 maakt in aanvulling hierop 
kenbaar dat de subsidieverlening geweigerd, 
 indien of voor zover: 
(a)  niet of onvoldoende aannemelijk is dat de 

omzetdaling van de desbetreffende werk
gever ten minste 20% zal zijn, 

(b)  het rekeningnummer dat bij de aanvraag is 
opgegeven niet correspondeert met het in 
de aanvraag opgegeven loonheffingennum
mer en de daaraan verbonden rekeningge
gevens; 

(c)  geen loongegevens beschikbaar zijn in de 
polisadministratie, waarvan in artikel 33 
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk 
en inkomen’ (Wet suwi8) sprake is, over de 
aangiftetijdvakken, waaraan artikel 10 lid 
24 refereert, dus over de november 2019 of 
januari 2020, of 

(d)  de aanvraag anderszins niet voldoet aan de 
in deze regeling gestelde eisen. 
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De minister wijst in de toelichting erop dat als, 
nadat de subsidie is verleend, de werkgever niet 
aan een van deze gronden voldoet, de subsidie
verlening kan worden ingetrokken, met een 
 verwijzing naar artikel 4:48 Awb. Dat laatste 
maakt dat de minister natuurlijk bedoelt dat, 
 zolang de subsidie nog niet is vastgesteld, de 
subsidieverlening kan worden ingetrokken als 
aan een van de gegeven weigeringsgronden is 
voldaan. 

Berekeningswijze
In artikel 7 is de berekeningswijze opgenomen 
voor de hoogte van de subsidie, maar dan wel 
van de bevoorschotting. In artikel 10 is de 
 definitieve vaststelling geregeld die voortbouwt 
op de bevoorschotting. Wij geven eerst de 
 berekeningswijze voor de definitieve vaststelling 
om daarna aan te geven waar en wat de 
 verschillen zijn met de bevoorschotting. 

In artikel 10 lid 1 is aangegeven dat de hoogte 
van de subsidie de uitkomst is van de volgende 
berekeningswijze:
 A* x B* x 3 x1,3 x 0,9. 
Factor A* is de verwachte omzetdaling aan werk
geverskant. Als voorbeeld wordt in de toelichting 
gegeven een werkgever die in het referentie
tijdvak een omzet heeft gehad van € 1.000.000 en 
een omzetdaling van € 400.000 verwacht, wat dan 
uitmondt in een verwachte omzetdaling van 40%, 
dat moet worden ingevuld onder de factor A. 
Factor B* heeft betrekking op de loonsom van de 
werkgever, dat wil zeggen de totale loonsom van 
de werknemers waarvoor de werkgever het loon 
heeft uitbetaald. Wat betreft de loonsom zijn in 
lid 2 van artikel 10 twee punten geregeld, 
 namelijk wat wordt verstaan onder de loonsom 
en op welke periode die loonsom ziet. Het gaat 
dan over het loon over het eerste aangiftetijdvak 
van 2020, de maand januari dus. Zijn er geen 
loongegevens over dit aangiftetijdvak, dan leert 
lid 3 van het artikel dat wordt uitgegaan van het 
loon over de maand november 2019. Mocht er in 
beide situaties sprake zijn van een aangiftetijd
vak van vier weken in plaats van een (kalender)
maand, dan wordt de loonsom in dat aangifte
tijdvak verhoogd met 8,33 % (13/12e). Mocht er 
geen sprake zijn van een aangiftetijdvak van een 
maand of vier weken, maar bijvoorbeeld van een 
half of een heel jaar dan moet dit op grond van 
artikel 10 lid 4 worden herleid tot een loon per 
aangiftetijdvak.9 

Wel moet worden opgemerkt dat het in aan
merking te nemen loon per werknemer is 
 begrensd tot een maximum van € 9.538, wat 
neerkomt op tweemaal het maximale dagloon, 
waarvan in artikel 17 Wet financiering sociale 
verzekeringen10 (Wfsv) sprake is.11 De minister 
geeft als voorbeeld dat als de werkgever in de 
desbetreffende (kalender)maand een loonsom 
heeft gehad van € 100.000, bij een loontijdvak 
van een (kalender)maand, dit dan het uitgangs
punt is voor de factor B in de berekening.

Daarnaast bevat de berekeningswijze een aantal 
vermenigvuldigingsfactoren. De eerste is de 
 factor 3. Deze vermenigvuldigingsfactor hangt 
samen met de factor B, waar het gaat om de 
loonsom van een (kalender) maand, terwijl de 
subsidie wordt verleend voor een tijdvak van drie 
(kalender) maanden. De tweede is de factor 1,3. 
Deze vermenigvuldigingsfactor is volgens de 
toelichting een forfaitaire opslag om de loonsom 
te corrigeren voor de verschillende kosten die de 
werkgever heeft. De loonsom bestaat immers uit 
loon waarover loonbelasting en premies volks
verzekering wordt afgedragen. De werkgever 
heeft daarnaast te maken met andere lasten, 
 zoals pensioenpremies, en dan zowel het werk
gevers als het werknemersdeel, premies voor 
de werknemersverzekeringen en (in veel geval
len) een reservering voor het uitbetalen van 
 vakantiegeld. Voor deze componenten tezamen 
wordt de loonsom vermenigvuldigd met 1,3. 
Als derde de factor 0,9. De minister geeft hierbij 
aan dat in de keuze voor het percentage van 90% 
tot uitdrukking komt dat enerzijds een afweging 
is gemaakt tussen de verantwoordelijkheid van 
de overheid om bedrijven in deze bijzondere 
 situatie tegemoet te komen en anderzijds het 
beroep dat de overheid doet op het bedrijfsleven, 
om onder deze bijzondere omstandigheden ook 
een eigen verantwoordelijkheid te nemen om te 
doen wat in het breder maatschappelijk belang 
is.12 Voor alle duidelijkheid. De subsidie van 90% 
(0,9) over de totale loonsom is aan de orde als de 
omzetdaling 100% is. Is de omzetdaling bijvoor
beeld 50%, dan heeft de werkgever recht op een 
subsidie van 45% van de totale loonsom en bij 
een omzetdaling van 20% is de subsidie 18% van 
de totale loonsom.

Tot slot ziet artikel 10 lid 5 in een peildatum van 
de gegevens uit de loonaangifte. De minister 
geeft hierbij aan dat een peildatum nodig is 
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 omdat een werkgever de loonaangifte met 
 terugwerkende kracht kan corrigeren door mid
del van correctieberichten. Voor de vaststelling 
van de hoogte van het voorschot is noodzakelijk 
dat kan worden uitgegaan van de loongegevens 
zoals deze gelden op een bepaald tijdstip. Deze 
datum is vastgesteld op uiterlijk 15 maart 2020, 
een datum die gelegen is vóór de aankondiging 
van deze regeling. De reden is eenvoudig. Vanaf 
dat moment hebben werkgevers namelijk een 
financieel belang bij een zo hoog mogelijke 
loonsom in januari. Om fraude en misbruik 
 tegen te gaan worden de correctieberichten op 
de loonaangifte van na 15 maart 2020 niet meer 
meegenomen in de vaststelling van de loonsom 
op grond van artikel 10.

In artikel 7 lid 1 is aangegeven dat de hoogte van 
de subsidie bij bevoorschotting de uitkomst is van 
de volgende berekeningswijze:
 A x B x 3 x1,3 x 0,9
De factor B verschilt op een aantal punten van de 
factor B*, als uitvloeisel van de noodzaak voor 
het UWV om werkgevers zo snel mogelijk van 
een voorschot te voorzien, waardoor complexe 
correcties van het SVloon bij de bevoorschotting 
niet mogelijk zijn. Bij de definitieve vaststelling 
is er meer tijd om te corrigeren. Bij de correcties 
gaat het dan om:13 
• uitkeringen die kunnen worden gekwalifi

ceerd als loon uit tegenwoordige dienst
betrekking (ofwel: waarop de witte tabel 
wordt toegepast), zoals uitkeringen op grond 
van de Ziektewet14 voor noriskpolissen en 
uitkeringen op grond van de Wet arbeid en 
zorg.15 Deze uitkeringen worden bij de 
 definitieve vaststelling van de subsidie in 
mindering gebracht op de loonsom (zie 
 onderdeel a);

• vakantiebijslag. De uitbetaalde vakantiebijslag 
(bijvoorbeeld bij de betaling in januari 2020 van 
vakantiebijslag, als een betrokken werk
nemer uit dienst treedt) wordt bij de 
 definitieve  vaststelling niet meegenomen in 
de loonsom, met uitzondering van de werk
gevers die geen vakantiebijslag reserveren 
(zie onderdeel b). Bij de definitieve vast
stelling wordt de werk gever die geen 
vakantie bijslag reserveert,  gecorrigeerd met 
een vermenigvuldigings factor 0,926 (dit is 
100/108, met afronding)(zie onderdeel c).

• dezelfde maximering per werknemer, name
lijk op tweemaal het maximale dagloon, 

 bedoeld in artikel 17 Wfsv, wat neerkomt op 
een bedrag van maximaal € 9.538 per maand. 
Die maximering wordt pas toegepast na de 
toepassing van bovengenoemde correcties 
(zie onderdeel d).

Lid 2 van artikel 7 is bedoeld als aanvulling op lid 1, 
voor het geval de loonsom van het tijdvak van 1 
maart tot en met 31 mei 2020 lager is dan  
de loonsom over het tijdvak waarvan in artikel 10 
lid 34 sprake is. Artikel 7 lid 2 geeft daarvoor een 
berekeningswijze, die er als volgt uitziet:
 (B x 3 – C) x 1,3 x 0,9
Factor B is de factor B uit lid 1 van artikel 7.
Factor C staat voor de loonsom over het tijdvak  
1 maart tot en met 31 mei 2020, zij het dat  
factor B in lid 1 van overeenkomstige toepassing 
is. Dat betekent dat dezelfde correcties worden 
uitgevoerd over de loonsom als hierboven 
 beschreven: uitkeringen en werkgeversbetalingen 
moeten uit de loonsom worden gehaald en moet 
er mogelijk worden gecorrigeerd voor betaalde 
of niet gereserveerde vakantiebijslag. Ook de 
maximering per werknemer is hetzelfde,  waarbij 
de maximering per (al dan niet herleid) tijdvak 
van een (kalender)maand plaatsvindt. Als de 
werkgever per vier weken loonaangifte doet,  
dan moet het tijdvak van 1 maart tot en met  
31 mei 2020 worden vervangen door het ‘derde 
tot en met vijfde aangiftetijdvak’ van 2020, wat 
neerkomt op een tijdvak van 24 februari tot en 
met 17 mei 2020.16 In dat geval bepaalt lid 3 van 
artikel 7 dat de loonsom over die periode moet 
worden verhoogd met 8,33% voor de omrekening 
naar het loon voor het tijdvak van een (kalender)
maand. Ook hier geldt dat de loonsom van werk
gevers die over een tijdvak van over een half jaar 
of jaar verlonen, ook moet worden herleid naar 
een tijdvak van een (kalender)maand17 (zie 
 artikel 10 lid 4; zie Factor B*). 
Ook voor de bepaling van de loonsom ten 
 behoeve van factor C is een peilmoment nodig. 
De uiterste aangiftedatum voor het vijfde 
aangifte tijdvak van een maand (mei) is  
30 juni 2020; de uiterste aangiftedatum van het 
vijfde aangiftetijdvak van vier weken is 17 juni. 
Om enige speling te creëren is in artikel 7 lid 4 
een peildatum vastgelegd van 19 juli 2020. Loon
aangiften en eventuele correcties die na die dag 
zijn ingediend, worden dus niet meer mee
genomen. Als er evenwel na de peildatum een 
correctie is doorgevoerd waarmee de loonsom 
naar beneden wordt bijgesteld, kan de minister 
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besluiten die gewijzigde loonaangifte alsnog te 
gebruiken voor de subsidievaststelling. Ook na 
de vaststelling van de subsidie is een verkeerde 
loonaangifte, die na de peildatum is  gecorrigeerd, 
op grond van artikel 4:49 Awb reden om de sub
sidievaststelling in te trekken of ten nadele van 
de werkgever te wijzigen.18

Artikel 7 lid 5 geeft een voorziening voor en aan
passing van de berekening van de hoogte van de 
subsidie als de werkgever het UWV toestemming 
heeft verzocht om de arbeidsovereenkomst te 
mogen opzeggen (zie artikel 7:671a lid 1 BW) op 
grond van bedrijfseconomische redenen (zie 
 artikel 7:669 lid 3 onderdeel a BW). Peildatum 
voor het doen van het verzoek is 17 maart 2020. 
Lid 5 van artikel 7 geeft een berekeningswijze 
voor de correctie van 50% die wordt doorgevoerd 
die moet worden gezien als een boete als de 
werkgever na de peildatum een toestemmings
verzoek heeft gedaan. Het loon en die correctie 
van 50% wordt in mindering gebracht op de 
loonsom. De berekeningswijze ziet er als volgt 
uit:
 D x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9
Factor D staat voor het loon dat de werknemers 
hebben ontvangen, berekend aan de hand van 
factor B waarvan in lid 1 van artikel 7 sprake is.19 
De vermenigvuldigingsfactor van 1,5 bevat de 
correctie van 50%. De werkgever kan de sanctie 
ontlopen door het verzoek om toestemming 
 binnen vijf werkdagen na het in werking treden 
van de Tijdelijke noodmaatregel, dus voor  
9 april 2020, of na het verzoek is ingediend het in 
te trekken.20 

Subsidieverlening
De subsidieverlening is geregeld in artikel 9, 
waarbij in lid 1 uitdrukkelijk is aangegeven dat 
de subsidie alleen op aanvraag wordt verleend, 
wat maakt dat ambtshalve verlening is 
 uitgesloten. Hetzelfde artikellid geeft aan dat de 
minister uiterlijk dertien weken nadat een 
 aanvraag is gedaan, besluit of de subsidie wordt 
verleend of niet. De termijn van dertien weken 
vangt pas aan op het moment dat een volledige 
aanvraag is ontvangen. Dat is een bijzondere 
aanduiding van het tijdstip waarop het tijdvak 
van dertien weken aanvangt. Stel dat de  volledige 

aanvraag op een dinsdag om 13.01 uur is 
 ontvangen, dan betekent dat dat ook op precies 
dat tijdstip dertien weken later de beslissing 
moet zijn genomen. Meer voor de hand had 
 gelegen om de termijn van dertien weken te 
 laten ingaan op de dag na de dag waarop de 
 volledige aanvraag is ontvangen. Bij ontvangst 
van een onvolledige aanvraag wordt de werk
gever in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan 
te vullen.

Slot
Rest ons nog te vermelden dat de berekening 
van de hoogte van de subsidie niet eenvoudig is. 
Op www.magontslag.nl is een gratis tool te 
 vinden waarin snel de hoogte van het voorschot 
op de subsidie en het werkelijk bedrag over een 
paar maanden kan worden berekend. Zo is ook 
rekening gehouden met de 150% boete wegens 
het doen van een verzoek om toestemming aan 
het UWV om de arbeidsovereenkomst met werk
nemers te mogen opzeggen en de verlaging als 
gevolg van de lagere werkelijke loonkosten. Met 
dank aan Arbeidsmarktresearch UvA B.V. in 
 Amsterdam.

Noten:
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‘ tijdvak’ door elkaar gebruikt. Zie bijvoorbeeld artikel 13 onderdelen 
b en h. Wij hanteren de term ‘tijdvak’. 
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20. Zie toelichting Stcrt. 2020, 19874, p. 23.


