
DE NOODMAATREGEL
OVERBRUGGING
WERKGELEGENHEID
De NOW-regeling

 

WAT IS HET?

De regeling is bedoeld als
tegemoetkoming voor 
 werkgevers met omzetverlies.
Hierdoor kunnen zij hun
werknemers met een vast en
met een flexibel contract
doorbetalen. De NOW komt in
plaats van de regeling voor
werktijdverkorting. 
De tegemoetkoming is voor de
maanden maart, april en mei
2020.

VOORWAARDEN
De voorwaarde is dat u een
periode van 3 aaneengesloten
maanden een omzetverlies van
minimaal 20% heeft. Deze
periode moet beginnen op 1
maart, 1 april of 1 mei 2020.

VRAGEN?

Heeft u vragen over de NOW?
Bel dan naar UWV Telefoon
NOW via 088 – 898 20 04.
 
Voor extra hulp kunt u ook
bellen naar het telefonische
spreekuur van BOOT op 06-
42010760.

VOOR WIE IS HET?

De voorziening is voor elke
ondernemer met omzetverlies.

HOE AAN TE VRAGEN?

U kunt een tegemoetkoming
NOW aanvragen met het
aanvraagformulier dat op de
website van het UWV staat. U
kunt uw aanvraag doen tussen 6
april 2020 en 31 mei 2020.
 
Zie de 'Aanvragen  NOW-regeling'
iinfograpic voor meer informatie.



AANVRAGEN NOW-REGELING
Stappenplan

 

WAT HEEFT U NODIG?

 Het loonheffingnummer
waarvoor u een aanvraag doet
Als u werktijdverkorting heeft
aangevraagd: het
zaaknummer
De 3 maanden waarover u
minstens 20% omzetverlies
verwacht
Het verwachte percentage
omzetverlies in die periode
Het bankrekeningnummer
dat de Belastingdienst
gebruikt om te veel betaalde
loonheffingen aan u terug te
betalen
Een printer
Een scanner (of telefoon met
spanfunctie)
Een scan van een
bankafschrift (of een
schermafbeelding van uw
online rekeningoverzicht)

STAP 2
Vul het formulier 'Aanvragen
tegemoetkomingen' in en
controleer of u uw gegevens
juist heeft ingevuld. Sla
vervolgens de pdf-versie van het
ingevulde formulier op.

STAP 4

Upload het scanbestand van het
formulier en van uw
bankafschrift op de site van het
UWV en klik op  'Aanvraag
indienen' 

STAP 3

 
Print het opgeslagen formulier
uit. Zet uw naam, datum van
ondertekening en
handtekening op het formulier.
Maak een scan van het formulier
en sla deze op.

VRAGEN?

Heeft u vragen over de NOW?
Bel dan naar UWV Telefoon
NOW via 088 – 898 20 04.

STAP 1
Ga naar de website van het UWV
https://www.uwv.nl/werkgevers/for
mulieren/formulier-aanvraag-
tegemoetkoming.aspx


