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CORONA-BULLETIN 
14 APRIL 2020 

NIEUWSFLITS 
Het is mogelijk om met regelmaat op 
de hoogte te worden gehouden over 
de ontwikkelingen. Meld je aan via: 
https://www.fnv.nl/corona/corona-
nieuwsflits-aanmelden# 

MISSTANDEN MELDEN 

Maak je misstanden mee, die wellicht 

ook te maken hebben met corona? 

Meld deze: 

E-mail:    transport@fnv.nl 

Telefoon:  0800 0225022 

VRAAG EN ANTWOORD  
SECTOR TRANSPORT & LOGISTIEK 
Voor alle vragen vanuit onze eigen  
sector rondom Corona, arbeidsvoor-
waarden, hygiëne en arbo: 
www.fnv.nl/corona-tl  
 

NOW-REGELING 
VANGT KLAPPEN VOOR  

WERKGEVERS OP 

 

Geen of minder omzet voor jouw werkgever? Dan kan hij 
een beroep doen op de NOW-regeling. De overheid ver-
goedt de uren die vanwege de coronacrisis niet worden 
gewerkt. Omdat de overheid deze loonkosten vergoed 
(90%) is het niet nodig dat de werknemers ontslagen 
worden of arbeidsvoorwaarden inleveren.. 
 

WAT IS DE NOW-REGELING?  
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 
is er om de grootste klappen voor de werkgever op te vangen. Er zit-
ten een aantal voorwaarden aan verbonden: (vanaf 6 april 2020) 

• 20% omzetdaling gedurende drie aaneengesloten maanden 

• De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de loonsom van januari 
2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over  
januari 2020.  

• Als je werkgever gebruik maakt van de NOW, dan moet hij dus het 
gebruikelijk loon volledig doorbetalen, inclusief de overuren en alle 
toeslagen. Als het niet goed mogelijk is om vast te stellen wat het 
gebruikelijke loon is, kun je het volgende doen. Voor de vergoeding 
aan de werkgever wordt gekeken naar de lonen in januari 2020, dus 
dat kun je ook doen. Hoeveel loon kreeg je in januari op je          
bankrekening gestort? Dat is ongeveer het loon wat je nu ook moet 
krijgen. In de maand mei komt daar natuurlijk het vakantiegeld bij. 
Als je op dit moment niet werkt, dan krijg je geen onkostenvergoe-
ding voor reis en verblijfskosten. Dus die onkosten die in januari ver-
strekt zijn, moet je van het nettoloon van januari aftrekken om tot 
een goede vergelijking te komen. Wijkt het loon wat je krijgt af van 
wat je in januari kreeg, vraag dan aan de werkgever hoe dit komt.   
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 VERVOLG  WAT IS DE NOW-REGELING?  
• Werkgevers mogen in de periode waarin de NOW tegemoetko-

ming wordt verstrekt geen ontslagaanvragen doen wegens be-
drijfseconomische redenen.  

• Werkgevers zijn verplicht de NOW tegemoetkoming volledig te 
gebruiken voor het betalen van de lonen. 

 
MIJN WERKGEVER VRAAGT ONS IN TE LEVEREN?  
Vraagt je werkgever jou en je collega’s om op arbeidsvoorwaarden 
in te leveren? Wijs hem dan op de NOW-regeling. Ga niet mee in 
het inleveren van arbeidsvoorwaarden, ook niet als individu. Er zijn 
maatregelen getroffen door de overheid voor bedrijven in nood 
juist om te voorkomen dat de werknemers de dupe worden van 
deze crisis. 
 

FLEX- EN UITZENDKRACHTEN 

De NOW-regeling is zo ingericht dat ook flex- en uitzendkrachten 

niet de dupe hoeven te worden van de coronacrisis. De oproep 

vanuit de overheid om zoveel mogelijk mensen in dienst te houden 

is ook expliciet bedoeld voor flex- en uitzendkrachten. 

 

Voor collega’s die niet de Nederlandse taal spreken, is er een  

speciale website gemaakt. Informatie (over corona) voor arbeids-

migranten is in meerdere vertalingen te vinden op:  

www.kwestievanbeschaving.nl 

 

Heb je een vraag? Mail aan transport@fnv.nl of bel 0800 0225022. 

We helpen je graag verder. 
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