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28 december 2020

Ruim 81 duizend aanvragen voor steunpakket
NOW in derde periode
Ruim 81 duizend werkgevers hebben sinds 16 november een aanvraag bij het UWV gedaan voor de
tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), laat de instantie weten.
Van de nieuwe aanvragen kwamen er ruim 23 duizend binnen sinds de lockdown die half december inging. Het loket
sloot op zondag 27 december.
Werkgevers konden in eerste instantie van 16 november tot en met 13 december een aanvraag doen. Nadat de tweede
lockdown werd aangekondigd, opende UWV het loket weer op 15 december. Werkgevers die vanwege die nieuwe
maatregelen een aanvraag wilden indienen, konden dat zo alsnog doen.
Met de NOW kunnen ondernemers een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze een omzetverlies
verwachten van ten minste 20 procent. Het aantal aanvragen voor de derde periode is hoger dan de 65 duizend
aanvragen die de tweede periode binnenkwamen. In de eerste periode kwamen bij de instantie 149 duizend aanvragen
binnen.
Naar verwachting gaan de loketten voor de vierde periode open vanaf 15 februari, meldt het UWV.
Bron: ANP
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17 januari 2022

De coronapijn in het mkb is klein, maar gaat soms diep
Dit weekend gooiden horecaondernemers uit protest hun deuren open. Is hun
situatie echt zo nijpend? Accountants zien hoe het mkb overleeft, maar ook
dat niet iedereen... 
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11 januari 2022

UWV: horeca goed voor bijna helft aanvragen zevende
periode NOW
Bijna de helft (47 procent) van de toegekende aanvragen voor de zevende
periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW) komt van werkgevers... 
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10 januari 2022

Deadline voor definitieve berekening NOW-1
verstreken
De deadline voor het aanvragen van een de nitieve berekening van de
loonsteun over de periode maart tot mei 2020 is verstreken. Dit najaar
hadden zo'n 9.500 werkgevers... 
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06 januari 2022

Accountant worstelt met coronasteun voor bedrijven
Ook ondernemers die maar weinig hinder ondervinden van de coronacrisis
doen soms een beroep op steunmaatregelen als de NOW of TVL. Accountants
kunnen vaak alleen... 
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27 december 2021

Accountant: coronasteun is voor veel gesloten winkels
onbereikbaar
Veel winkels die door de lockdown dicht moeten blijven, kunnen geen
aanspraak maken op nanciële steun van de overheid. De periode waarin
ondernemers hun omzetverliezen... 

