
 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
Met deze nieuwsbrief willen wij u inlichten en ondersteunen met de NOW -

aanvraag.  

Mocht u het toch allemaal te omslachtig vinden, dan kunnen wij natuurlijk ook 

samen met u de aanvraag verzorgen. Neem dan z.s.m. contact met ons op zodat wij 

de aanvraag op tijd voor u kunnen verw erken. 

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling: de tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april een 

aanvraag doen. 

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. 

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 regeling werktijdverkorting is 

dus gestopt. Van 6 april tot en met 31 mei 2020 kan een aanvraag worden gedaan voor de NOW. 

Let op! Ook wanneer er al Werktijdverkorting was aangevraagd, moet de NOW-aanvraag ingevuld 

worden. 

 Tip! Een korte uitleg over NOW vindt u in deze video van het UWV. Bekijk deze voordat u 

de aanvraag gaat indienen. (Of klik op de video hieronder.) 

 

 

De NOW- aanvraag kan gedaan worden via dit Online Formulier van het UWV en dan de knop 

“aanvragen tegemoetkoming”. 

 Let op! Als u op “aanvragen tegemoetkoming” hebt geklikt, kan het zijn dat u in een 
wachtrij komt. Ververs het scherm niet! Op het scherm verschijnt vanzelf een knop 

waarmee u het formulier kunt openen. 

  

https://youtu.be/eHWjtcoIW2Q
https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/formulier-aanvraag-tegemoetkoming.aspx
https://www.youtube.com/embed/eHWjtcoIW2Q?feature=oembed


 

Stap 1: Voorbereiding 
Verzamel voorafgaand aan het indienen van de aanvraag de volgende gegevens zodat u ze bij de 

hand hebt wanneer je het formulier gaat invullen. 

 Bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens contactpersoon. 

 In het geval er werktijdverkorting is aangevraagd: het zaaknummer 

 Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer 
bestaat uit 5 of 6 cijfers. 

 Het loonheffingsnummer 

 Voor ieder loonheffingsnummer moet een aparte aanvraag ingediend worden 

 De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht. 

 Benodigd voor stap 3. 

 Het verwachte percentage omzetverlies in die periode  

 Benodigd voor stap 3. 

 Het rekeningnummer en de tenaamstelling 

 Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel 

betaalde loonheffingen terug te betalen. Het UWV maakt de tegemoetkoming alleen 

naar dat rekeningnummer over. 

 Een kopie van uw bankafschrift (schermafbeelding of scan) 

 Dit is een afschrift van de hierboven genoemde bankrekening. Rekeningnummer en 

naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn. Let op: u kunt alleen een 

Nederlands adres en rekeningnummer opgeven. 

 Op de aanvraag moet je een intentieverklaring ondertekenen. Hiermee verklaart u dat u: 

 De informatie juist en volledig hebt ingevuld 

 Begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing zijn op de aanvraag 

 Bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen 

 Geen uitstel van betaling of faillissement hebt aangevraagd 

 Akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Stap 2: Benodigdheden 
Voor de aanvraag heb je de volgende middelen nodig. 

 Een printer 

 Een scanner (Of telefoon met scan-functie/scan app) 

 Een goede scan app voor op de smartphone is Microsoft office Lens  

 Androidversie is hier te downloaden:  

 

 Apple/iOS versie is hier te downloaden:  

 

 

 Een scan of schermafbeelding van het rekening afschrift van hierboven uitgelegde 

bankrekening nummer  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens&hl=nl
https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-office-lens-pdf-scan/id975925059


 

Stap 3: Berekening omzetverlies  
Mocht u moeite hebben met het vaststellen van uw omzetverlies of de te kiezen periode is uw 

contactpersoon telefonisch en per mail te bereiken zoals u van ons gewend bent. 

 

De berekening van uw omzetverlies gaat op deze manier: 

 Neem uw totale omzet van 2019. 

 Deel dit bedrag door 4. Dit is de gemiddelde omzet over 3 maanden. 

 Vergelijk uw verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag. 
 
Uitleg gaat verder na het voorbeeld. Tevens vindt u daar een link naar een rekenhulp van het UWV. 

 Om u te helpen vaststellen in welke periode u het meeste omzetverlies heeft is er een 
Rekenhulp gemaakt door het UWV. 

 Open de Rekenhulp Omzetverlies van het UWV.   

 Vul de invulvelden in en klik daarna op “Bereken” 
Mocht u uw omzet van het vorige jaar niet weten of heeft u andere vragen met betrekking tot periode 

wanneer het meeste omzetverlies wordt verwacht neem dan contact met ons op. 

 Noteer het percentage omzetverlies dat volgt uit uw berekening. 

Stap 4: Formulier invullen, afdrukken en ondertekenen 
 Vul het formulier in. 

 Let op: als u in het formulier naar het volgende scherm wilt, gebruik dan alleen de 

knoppen van het formulier zelf (“Volgende” of “Doorgaan”). Gebruik niet de entertoets. 

Als u de entertoets gebruikt, wordt uw aanvraag mogelijk tijdens het invullen 

afgebroken. 

U moet dan opnieuw een aanvraag doen. 

 Controleer of u alle gegevens juist hebt ingevuld. 

 Doe deze controle zorgvuldig! Een eenmaal afgewezen NOW-aanvraag kan niet 

opnieuw worden ingediend, dus zorg dat het formulier juist is ingevuld. 

 Sla een PDF-versie van het formulier op en druk deze PDF-versie af. 

 Zet op het afgedrukte formulier uw naam, de datum van ondertekening en uw 

handtekening. 

 Let op: alleen ondertekende formulieren worden in behandeling genomen! 

Rekenvoorbeeld berekening omzetverlies NOW. 

 Werkgever X heeft over 2019 € 160.000 omzet. 

 Zijn gemiddelde omzet per 3 maanden was in 2019 dus € 40.000. 

 Hij verwacht omzetverlies over maart, april en mei 2020. 

Voorbeeld 1: 

 Stel: in maart had werkgever X € 5.000 omzet. In april verwacht hij ook € 5.000 omzet en in mei € 6.000. 

 Over deze 3 maanden verwacht hij dus een totale omzet van € 16.000. 
 € 16.000 is 40% van € 40.000. 

 Zijn omzetverlies is € 24.000. Dat is 60% omzetverlies. Werkgever X kan een aanvraag indienen. 

Voorbeeld 2: 

 Stel: in maart had werkgever X € 10.000 omzet. In april verwacht hij € 00,00 omzet en in mei € 25.000. 

 Over deze 3 maanden verwacht hij dus een totale omzet van € 35.000. 
 € 35.000 is 87,5% van € 40.000. 

 Zijn omzetverlies is € 5.000. Dat is 12,5% omzetverlies. Werkgever X kan geen aanvraag indienen, omdat het 
omzetverlies minimaal 20% moet zijn. 

https://www.rekenhulpomzetverlies.nl/


 

Stap 5: Scan maken van het formulier 
 Maak nu een scan van het ondertekende formulier (bij voorkeur met een scanner). 

 Sla de Scan op als: PDF-, JPG-, of PNG-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot 

zijn. 

Stap 6: Scan maken van bankafschrift 
 Maak ook een scan van het afschrift van de bankrekening. 

 Het bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder moeten goed op de scan 

zichtbaar zijn. De overige gegevens mag je zwart maken. 

 Sla de Scan op als: PDF-, JPG-, of PNG-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot 
zijn. 

 Het gaat om een bankafschrift van het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst 

gebruikt om te veel betaalde loonheffingen terug te betalen. Let op! Bij het invoeren van 

een ander bankrekeningnummer wordt de NOW-aanvraag afgewezen. Een eenmaal 

afgewezen NOW-aanvraag kan niet opnieuw ingediend worden. 

Stap 7: Scanbestanden uploaden en formulier verzenden. 
 Upload het scanbestand van het formulier 

 Upload het scanbestand van het rekeningafschrift (of een schermafbeelding van uw 
online rekeningoverzicht met daarop de eerdergenoemde gegevens).  

 Mocht u de gescande bestanden met uw smartphone hebben gescand en niet weten hoe 

u deze op de computer krijgt. U kunt dit doen door een e-mail naar uzelf toe te sturen. 

Maak op uw telefoon een e-mail, met als ontvanger uw eigen e-mailadres, voeg de beide 

scans toe als bijlage. En druk op verzenden. Open op uw computer uw mail, en 

download daar beide bijlagen. 

 Hebt u beide bestanden geüpload? Klik dan op “Aanvraag indienen”. 

 Het formulier is nu verzonden! 

 Krijgt u na uw aanvraag een scherm te zien waarop staat: “Aanvraag ontvangen”. 
Dat betekent dat uw aanvraag is verwerkt in het systeem van het UWV. 

 Als u 10 minuten lang niets in het formulier doet, krijgt u een melding met de vraag of u 

door wilt gaan of wilt stoppen. 

Na 120 minuten wordt u automatisch uitgelogd. 

Na ontvangst van het formulier beoordeelt het UWV of u recht hebt op een tegemoetkoming 

NOW. 

Heeft u vragen over het aanvragen van de NOW, of is het juist niet gelukt om de NOW-aanvraag 

in te dienen? Neem dan contact met ons op! 


