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 bij het UWV.
Het UWV heeft zich ingespannen om het loket eerder te kunnen openen dan oorspronkelijk gedacht, zodat werkgevers
nog vóór de salarisbetaling van mei hun eerste voorschot binnen kunnen hebben. Werkgevers kunnen een
tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden april tot en met juni 2021. Het loket blijft open tot en
met woensdag 30 juni.
De voorwaarden in de vijfde periode NOW zijn ongewijzigd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over
een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de
loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent
van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen.

Simulatietool
Ook voor de vijfde periode NOW heeft UWV een simulatietool online gezet die werkgevers helpt een goede inschatting
te maken van hun situatie. Het UWV vergelijkt straks de daadwerkelijke loonsom in de maanden april tot en met juni
met de loonsom in de referentiemaand, juni 2020.
Werkgevers bij wie de loonsom sindsdien is gedaald, kunnen met behulp van de simulatietool nu al zien welke
gevolgen dit straks voor de de nitieve berekening heeft. Dat kunnen ze meewegen bij het besluit om wel of geen NOW
aan te vragen, aldus het UWV.
Alle informatie over de vijfde periode NOW is te vinden op de website van UWV.
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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... 

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... 

NIEUWS

09 april 2021

Bedrijven kregen 17,6 miljard steun voor lonen en
vaste lasten
Bedrijven hebben vorig jaar in totaal 17,6 miljard euro aan coronasteun
ontvangen ter compensatie van loonkosten en vaste lasten. Dat meldt het
Centraal Bureau voor... 

