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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 uit de sector horeca en
catering.
Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde UWV-factsheet met informatie over de eerste 22.500 toegekende aanvragen,
meldt de uitkeringsinstantie. In totaal heeft het UWV inmiddels zo'n 587 miljoen euro aan voorschotten uitgekeerd aan
deze werkgevers. Daarvan gaat 212 miljoen euro naar de sector horeca en catering.
Werkgevers kunnen sinds 13 december 2021 een aanvraag indienen voor de zevende periode NOW (NOW 5).
Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de
maanden november en december 2021. Net als in de zesde periode NOW is de tegemoetkoming maximaal 85 procent.
Het maximale omzetverlies dat kan worden opgegeven was 80 procent, maar is door het kabinet verhoogd naar 90
procent, in verband met de volledige lockdown. Omdat deze wijziging is doorgevoerd nadat het aanvraagloket al was
geopend, blijft de uitbetaling van de voorschotten nog gebaseerd op een maximaal omzetverlies van 80 procent. Bij de
de nitieve vaststelling van de tegemoetkoming wordt gerekend met maximaal 90 procent omzetverlies. Het voorschot
dat UWV overmaakt, is zoals altijd 80 procent van de berekende tegemoetkoming. Het voorschot wordt dit keer niet in
termijnen betaald, maar in één keer.

425.000 werknemers
In totaal zijn er tot nu toe bijna 28.000 aanvragen voor de zevende periode NOW binnengekomen. Hoewel de periode
waarover de tegemoetkoming wordt toegekend al voorbij is, kunnen werkgevers nog tot en met 31 januari 2022 een
aanvraag in dienen.
De factsheet is gebaseerd op de 23.433 verwerkte aanvragen tot en met donderdag 6 januari 2022. Daarvan zijn er
22.568 goedgekeurd. Deze werkgevers, samen goed voor zo'n 425.000 werknemers, hebben allemaal hun voorschot
ontvangen, in totaal dus 587 miljoen euro. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53 procent.

Starters
Nieuw in de zevende periode NOW is dat ook bedrijven die na 1 februari 2020 gestart zijn in aanmerking komen voor
loonsteun. Om het omzetverlies te kunnen berekenen is er tenminste één maand volledige referentieomzet nodig vóór
de NOW-periode. Dat betekent dat alle bedrijven die gestart zijn vóór 1 oktober 2021 in aanmerking kunnen komen
voor NOW.
Van de toegekende aanvragen voor de zevende periode NOW komen er tot nu toe zo'n 1700 (ruim 7 procent) van deze
starters. Bijna 60 procent hiervan betreft starters in de sector horeca en catering. Daarna volgt de sector detailhandel,
goed voor 14 procent van de starters. De startende werkgevers hebben in totaal zo'n 21 miljoen euro als voorschot
ontvangen. Het opgegeven verwachte omzetverlies in deze groep is gemiddeld 56 procent.
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NBA reageert op ADR-reviews NOW-dossiers
NBA voorzitter Kris Douma vindt dat het onderzoek van de Auditdienst Rijk
(ADR) naar de reviews van NOW-dossiers reden is om nader in gesprek te
gaan met het ministerie... 
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12 mei 2022

NOW-reviews van de ADR: grensvervaging en gemene
delers
De accountant krijgt kritiek van de ADR rondom de afwikkeling van NOWdossiers. Niet terecht, wat Mark Dongor betreft. 

NIEUWS

11 mei 2022

NBA: overheid moet één aanpak hanteren voor
terugbetalen coronaschulden
De overheid moet één aanpak ontwikkelen voor het terugbetalen van
coronaschulden door ondernemers, waaronder ook belastingschulden. Een
langere a osperiode dan... 

NIEUWS

10 mei 2022

ADR: Werkzaamheden accountant bij NOW-regeling
te vaak ontoereikend
De werkzaamheden van accountants rondom de NOW-regeling zijn vaak
'ontoereikend'. Dat blijkt uit een review door de Auditdienst Rijk (ADR),
waarvan minister Van... 
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Veel failliete bedrijven ontvingen eind 2021 nog
coronasteun
Een aanzienlijk deel van de bedrijven die in de eerste drie maanden van 2022
failliet gingen, ontving daarvoor nog coronasteun. 

