
 

 

Update XXI 
 
Het coronavirus (COVID-19) en fiscale en financiële tegemoetkomingen voor het MKB  
 
Leusden, 16 december 2020 

Aanvraag NOW kan nu tot en met 27 december 2020 

Vanaf 15 december 9.00 uur is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen voor de NOW. Dit naar aanleiding 
van de lockdown die het kabinet maandagavond heeft afgekondigd. Werkgevers die vanwege deze nieuwe 
maatregelen een aanvraag voor de NOW willen indienen bij het UWV, kunnen dat nu alsnog doen. Een 
aanvraag indienen kan nu tot en met 27 december. 

Aanvankelijk konden werkgevers een aanvraag indienen tot en met zondag 13 december, maar de lockdown 
zorgt voor een ingrijpende andere situatie voor werkgevers die aanvankelijk dachten geen tegemoetkoming 
(meer) nodig te hebben. 

Periode voor omzetverlies flexibel 
Werkgevers komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en 
met december als ze minimaal 20% omzetverlies hebben over een periode van drie maanden. Werkgevers die 
geen aanvraag hebben ingediend voor de tweede periode NOW, kunnen zelf kiezen over welke periode het 
omzetverlies moet worden berekend: oktober-december, november-januari of december-februari. Zij kunnen in 
deze keuze dus (enigszins) rekening houden met de nu aangekondigde maatregelen. Voor werkgevers die wel 
gebruik hebben gemaakt van de vorige periode NOW, geldt dat de drie maanden waarover zij het omzetverlies 
opgeven, moeten aansluiten op de periode die ze de vorige keer hebben opgegeven. 

Deze tegemoetkoming in de loonkosten is maximaal 80% procent bij een omzetverlies van 100% en evenredig 
minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt het UWV een voorschot van 80% van de 
tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. Een aanvraag indienen voor de derde periode 
NOW kan tot en met 27 december. 

Hoe aanvragen? 
De NOW-aanvraag kunt u indienen via de website van het UWV. Om deze aanvraag te doen, heeft u de 
volgende gegevens nodig: 

 het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet; 
 de drie maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht; 
 het verwachte percentage omzetverlies in deze periode; 
 het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u 

terug te betalen. 

We raden u aan om met uw adviseur te overleggen voordat u de aanvraag indient of laat indienen. 

Vragen? 
Wanneer er weer een nieuwe update is, stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. Heeft u in de tussentijd 
vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Met vriendelijke groet,  
Het team van Van Tiggelen FAD 
033-2990777 
info@vantiggelenfad.nl 

 


