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Hierbij bied ik u mijn reactie aan op het verslag van het schriftelijk overleg 
Kamerbrief Tozo van 27 maart 2020. 
 
Van de gelegenheid maak ik gebruik om u het volgende te melden, dit onder 
verwijzing naar het antwoord op vragen van de leden van de SP-fractie. 
 
In de brief van 31 maart 20201 bent u geïnformeerd over de regeling Tijdelijke 
noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)2.  
In deze regeling staat een verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie 
ontvangen op grond van artikel 10d van de Participatiewet om de toekenning van 
subsidie op grond van de NOW te melden aan de gemeente van wie zij de 
loonkostensubsidie ontvangen. Deze verplichting was bedoeld om de gemeente de 
ruimte te geven om de loonkostensubsidie lager vast te stellen om zodoende 
dubbele financiering van loonkosten voor deze doelgroep te voorkomen.  
 
Een nadere verkenning van de mogelijkheden bij gemeenten heeft mij doen inzien 
dat verrekening van de subsidie op grond van de NOW met de loonkostensubsidie 
moeilijk dan wel niet uitvoerbaar is. Om verrekening mogelijk te maken zijn zeer 
ingrijpende aanpassingen in de uitvoeringssystemen bij gemeenten noodzakelijk.  
Dit zou extra investeringen vergen. Alles afwegende heb ik besloten om geen 
verdere stappen te zetten om verrekening mogelijk te maken, waarmee dubbele 
financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de 
huidige bijzondere omstandigheden wordt geaccepteerd. De kosten hiervan zijn 
beperkt. Hiermee kan ook onrust worden voorkomen bij werkgevers die mensen 
uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben.  
 
 
 

 
1 Kamerstukken II, 2019/20, 35420, nr. 8 

1 2 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020, 2020-
0000046630, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling tot tegemoetkoming in de 
loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder buitengewone omstandigheden te behouden, 
Stcrt. 2020, 19874.  
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De noodzaak voor een verplichting voor werkgevers die loonkostensubsidie 
ontvangen om de toekenning van subsidie op grond van de NOW te melden aan 
de gemeente van wie zij de loonkostensubsidie ontvangen komt hiermee te 
vervallen.  
 
De ministeriële regeling NOW wordt in verband hiermee bij de eerstvolgende 
gelegenheid aangepast. 
 
De Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
 
 
 
 
T. van Ark


