NIEUWS

09 maart 2021

Vooral horeca, catering en winkels maken gebruik
van loonsteun
Vooral horecabedrijven, cateraars en winkeliers maken momenteel gebruik van de tegemoetkoming in de
loonkosten door de overheid.
Volgens uitkeringsinstantie UWV komt bijna 60 procent van de al toegekende aanvragen voor de vierde periode van
deze NOW-steun van werkgevers uit deze sectoren.
Het gaat om de eerste bijna 34 duizend toegekende aanvragen. Daarvan waren er ruim 11 duizend afkomstig van
horecawerkgevers en zo'n 8.500 van werkgevers in de detailhandel. Werkgevers kunnen tot en met 14 maart een
aanvraag indienen. Vorige week werd bekend dat er al meer dan 54 duizend aanvragen waren binnengekomen. En
daarvan waren er al zo'n 44 duizend toegekend. Aan deze werkgevers had het UWV al 670 miljoen euro als eerste
voorschot uitgekeerd. De overige aanvragen waren nog in behandeling.

Horeca grootste aandeel
Het verwachte omzetverlies is gemiddeld 70 procent. Het grootste aandeel in het aantal toegekende aanvragen hebben
de horeca en catering (11.243), detailhandel (8.583) en overige commerciële dienstverlening (3.876). Het totale
voorschotbedrag is het hoogst voor de horeca (€ 152 miljoen), gevolgd door vervoer en logistiek (€ 101 miljoen) en
detailhandel (€ 73 miljoen).
De NOW-regeling voor loonsteun werd in het voorjaar van 2020 opgetuigd om een grote ontslag- en faillissementsgolf
als gevolg van de coronapandemie te voorkomen. De inkomenssteun voor zelfstandigen, de Tozo, is begin dit jaar al
ongeveer 139 duizend keer aangevraagd, heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken laten weten aan de Tweede
Kamer.
Daarnaast heeft ongeveer een derde van de werkgevers de eindberekening van de NOW uit het eerste steunpakket
aangevraagd. "De regelingen lijken hun werk te doen", constateert het ministerie. "De werkloosheid is laag en de
maatregelen helpen ondernemers de klap op te vangen. Maar dat laat onverlet dat het zware tijden zijn voor de
ondernemers in de getro en sectoren. Zeker deze periode met de verzwaarde maatregelen."

UWV: 'Meeste toekenningen vierde periode NOW naar horeca en detailhandel'
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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
in te richten.... 
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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... 

NIEUWS

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... 

NIEUWS

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). 

NIEUWS

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... 

