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Veel NOW-aanvragen vanuit horeca en
detailhandel
Ruim de helft van de goedgekeurde NOW-aanvragen in de derde periode van de steunregeling is naar
bedrijven uit de horeca en detailhandel gegaan. In totaal werden ruim 81 duizend aanvragen gedaan bij
uitkeringsinstantie UWV, die er ruim 77 duizend goedkeurde.
De aanvraagtermijn van de derde periode van de NOW-regeling, waarmee bedrijven een bijdrage aan de loonkosten
kunnen krijgen, liep oorspronkelijk van 16 november tot en met 13 december. Na de aankondiging van de tweede
lockdown ging het aanvraagloket nog twee weken open, tot en met 27 december. In die heropening werden 23 duizend
aanvragen ingediend, ruim een kwart van het totaal.
De ruim 77 duizend bedrijven die deze keer een voorschot kregen hebben in totaal een kleine 1,3 miljoen mensen in
dienst. Meer dan de helft (ruim 52 duizend bedrijven) hadden minder dan tien werknemers .
Het UWV verwacht in totaal zo'n 2,8 miljard euro uit te keren aan NOW-voorschotten tijdens de derde versie van de
regeling. Bij de eerste NOW-regeling was dat nog 7,9 miljard euro en in de tweede NOW-regeling betaalde UWV 4,3
miljard euro uit. Het aantal bedrijven lag in de tweede periode wel lager met ruim 63.500 toekenningen.

UWV: 'Derde periode NOW: helft toekenningen naar horeca en detailhandel'
Bron: ANP
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Accountants voelen zich gesteund door NBAadvertentie
In een paginagrote advertentie reageerde de NBA op de commotie rond de
verklaringen die accountants opstellen voor NOW-steun. Accountants voelen
zich gesterkt door... 
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NBA vraagt in advertentie aandacht voor rol
accountant bij NOW
De NBA vraagt in een paginagrote advertentie in de landelijke dagbladen
aandacht voor de rol van de accountant en voor het publiek belang van de
NOW-toetsing. 
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NOW-toetsing: 'Als we de opdracht van de overheid
uitleggen, is er vaak begrip'
'Accountant neemt inke hap uit coronasteun voor ondernemer', kopte het
Financieele Dagblad onlangs. Ondernemers zouden verbolgen zijn over de
accountantskosten... 
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NBA vraagt uitstel voor indienen NOW-verklaring
De NBA heeft in een brief aan minister Koolmees van SZW gevraagd om
uitstel tot 31 oktober 2021, voor het indienen van de NOW-verantwoording en
de bijbehorende verklaring. 
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NBA: rol accountant bij verantwoording NOW is in het
publiek belang
De suggestie dat accountants te hoge facturen voor de verplichte toetsing van
NOW-subsidies neerleggen bij ondernemers is onjuist. De toetsing door de
accountant... 

