NIEUWS

22 maart 2021

Ondernemers kunnen terugbetaling NOW online
zelf regelen
Ondernemers die eerder ontvangen loonsubsidie via de NOW-regeling deels of geheel moeten
terugbetalen kunnen dat nu ook via de website van het UWV regelen. Voor een periode van maximaal drie
jaar is een standaardregeling aan te vragen. Voor uitzonderingen zal een ondernemer zelf contact op
moeten nemen met het UWV.
Het UWV is bezig met de de nitieve berekeningen voor de eerste en tweede periode NOW. Op basis van het
daadwerkelijke omzetverlies en de loonsom over de betre ende maanden stelt de uitkeringsinstantie vast hoe hoog de
de nitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of een
terugvordering.
"We begrijpen dat een terugvordering voor werkgevers op dit moment lastig kan zijn", stelt het UWV. Volgens de
organisatie wordt al "goed gebruik" gemaakt van de regeling. Het UWV heeft in totaal 17.370 terugvorderingen van
december 2020 tot en met 25 februari 2021 geregistreerd. Hiervan zijn in totaal 6144 betalingen ontvangen. Met 3839
ondernemers is een terugbetalingsregeling getro en.
Het UWV benadrukt dat bij een terugbetaling van NOW-steun maatwerk mogelijk is. Werkgevers kunnen op dit
moment betalingsregelingen tre en voor de eerste en de tweede periode NOW. Het UWV is sinds 7 oktober vorig jaar
bezig met de de nitieve berekening van de eerste periode, die liep van maart tot en met mei 2020.
Sinds 15 maart kan ook de de nitieve berekening voor de tweede periode NOW van juni tot en met september 2020
worden aangevraagd.
Bron: ANP
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07 mei 2021

NBA dringt bij SZW aan op efficiënte aanpak NOWverantwoordingen
De NBA heeft, met hulp van kantoren, bij het ministerie van SZW "creatieve
ideeën" ingebracht om de verantwoording van de NOW-regeling e

ciënter

in te richten.... 

NIEUWS

06 mei 2021

UWV: rustige eerste dag voor aanvragen nieuw NOWpakket
Het UWV heeft op de eerste dag dat werkgevers voor de vijfde periode
loonsubsidies kunnen aanvragen zo'n 3400 verzoeken binnengekregen. Dat is
beduidend minder dan... 
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04 mei 2021

Loket vijfde periode NOW vanaf 6 mei open
Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vijfde periode van de
tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen
vanaf donderdag 6 mei terecht... 
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15 april 2021

Ruim 74 duizend aanvragen toegekend voor vierde
loonsubsidieregeling
Het UWV heeft ruim 74 duizend aanvragen van ondernemers toegekend voor
de vierde ronde van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW). 
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09 april 2021

SZW kijkt naar aanpassing NOW-toetsingen, na
signaal NBA
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) denkt na over
aanpassing van de toetsingen van de NOW-verantwoording door accountants.
Het ministerie... 

