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Bijlage

Berekening van het voorschot

Onderwerp

Beslissing: voorschot tegemoetkoming NOW

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een aanvraag gedaan voor een tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging

Werkgelegenheid (NOW) voor de maanden  2020 voor het loonheffingennummer

. In deze brief leest u hierover meer.

Onze beslissing

- U krijgt een tegemoetkoming van

- Daarvan betalen wij u een voorschot van € 69.996.

- Dit bedrag is een tegemoetkoming in uw loonkosten, op basis van uw verwachte omzetverlies over

de periode van .

- U ontvangt de tegemoetkoming als voorschot. In de bijlage bij deze brief leest u hoe wij het

voorschotbedrag hebben berekend.

- Op een later moment berekenen wij het definitieve bedrag waarop u recht heeft.

- Voor de definitieve berekening moet u opnieuw een aanvraag doen. Daarbij hebben wij een

accountantsverklaring van u nodig. U moet die aanvraag binnen 24 weken na 31-05-2020

indienen. Houd de berichtgeving op uwv.nl/now hierover in de gaten.

- Als blijkt dat u te veel heeft ontvangen, moet u het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Als

blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, krijgt u een nabetaling. In beide gevallen ontvangt u

hierover een brief.

Informatie over de betaling

Het voorschot betalen wij in drie maandelijkse termijnen. Het eerste bedrag van het voorschot maken

wij binnen tien kalenderdagen na de datum van deze brief naar u over. Wij gebruiken het volgende

rekeningnummer:

Rekeningnummer

Op naam van Stg Secretariaat CDA

Wat verwachten wij van u?

Als u een tegemoetkoming krijgt, gelden er plichten voor u. Houd uw werknemers, ongeacht de

contractvorm, zoveel mogelijk in dienst en betaal het loon van uw werknemers door. Dien ook geen

ontslagaanvraag in bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet u dit wel en trekt u deze

binnen 5 werkdagen niet in, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. Als uw

loonsom lager wordt, kan ook het bedrag van de tegemoetkoming lager worden. Als wij vermoeden

dat u toch geen recht heeft op de tegemoetkoming, dan kunnen wij besluiten om de tegemoetkoming

(nog) niet te betalen. Kijk voor alle plichten en voorwaarden van NOW op uwv.nl/now.
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Heeft u vragen?

Heeft u aanvullende vragen of behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met UWV Telefoon

NOW via 088 – 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw telefoonaanbieder). Bellen

kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Als u belt, houd dan deze brief bij de

hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Niet eens met deze beslissing?

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u binnen zes weken na de datum van deze brief

bezwaar maken. Dit kan online of op papier.

Let op: ook als u contact met ons opneemt, blijft de uiterlijke datum om bezwaar te maken staan.

Op uwv.nl/bezwaar vindt u alle informatie over het maken van bezwaar. U kunt daar ook online

bezwaar maken. Uw papieren bezwaar richt u aan UWV, Bezwaar en Beroep, Postbus 90055,

5600 PH Eindhoven.

Zet in uw bezwaarschrift altijd uw telefoonnummer. En stuur een kopie mee van de brief waartegen u

bezwaar maakt.

Hoogachtend,

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Namens deze,

Peter van Stempvoort

Directeur Uitkeren

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen



Bijlage: berekening van het voorschot

Bij de berekening van het voorschotbedrag gaan wij uit van:

- De periode waarin u omzetverlies verwacht. Deze periode loopt van  tot en met

.

– Uw loonsom in het aangiftetijdvak januari 2020. Omdat het gaat om een tegemoetkoming in de

loonkosten voor een periode van 3 maanden, vermenigvuldigen wij dit bedrag met 3.

- Er geldt per werknemer een maximum van  per maand.

- Een verhoging van 30% van de gemaximeerde loonsom, voor aanvullende kosten en lasten, zoals

werkgeverspremies, pensioenbijdragen en betalingen vakantiegeld.

- Het verwachte percentage omzetverlies dat u in uw aanvraag NOW heeft opgegeven.

- Een tegemoetkoming van maximaal 90% van de gemaximeerde loonsom (inclusief verhoging).

- Een voorschotbedrag van 80%.

Berekening

Uw gemaximeerde loonsom:

Uw verwachte omzetverlies:

Dit bedrag vermenigvuldigen wij met factor 1,3. Dit is de verhoging van 30% voor aanvullende kosten

en lasten, zoals werkgeverspremies, pensioenbijdragen en betalingen vakantiegeld.

De tegemoetkoming is 90% van dit bedrag:

Het totale voorschot is 80% van dit bedrag:

€ 69.996

Dit voorschotbedrag betalen wij in drie termijnen van elk een maand.

art. 10 lid 1 sub c WOB

art. 10 lid 1 sub c WOB

art. 10 lid 1 sub c WOB

art. 10 lid 1 sub c WOB

art. 10 lid 1 sub c WOB

art. 10 lid 1 sub c WOB

art. 10 lid 1 sub c WOB



'il 'ii MEt 2929

UWV

Afdeling NOW regeling

Postbus 90055
5600 PH Eindhoven

18 MEI 2020

DIGITALISERING

20

Betreft: intrekking NOW regeling Den Haag, 12 mei 2020

Geachte heer, mevrouw,

Omdat wij van mening waren recht te hebben op de NOW regeling is er door ons een aanvraag

ingediend voor een tegemoetkoming, en daarvoor is er al in een voorschot ontvangen.

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat wij niet van deze regeling gebruik kunnen maken omdat er

geen sprake is van omzetverlies, hoewel wij er van overtuigd waren hier wel recht op te hebben.

Vandaag heb ik telefonisch contact gehad met een medewerker van het UWV en hij adviseerde mij dit

middels een brief aan u kenbaar te maken.

Het voorschot dat wij inmiddels al hebben ontvangen in april bedraagt 6 . Graag willen wij

dit bedrag aan u terugstorten, eventueel met rente.
Gegevens die betrekking hebben op deze aanvraag betreft Stg. Secretariaat CDA met

loonbelastingnummer 1,zie ook de bijgesloten beslissing.

Ons verzoek aan u is de toekomstige voorschotten aan ons stop te zetten en aan te geven hoe wij dit

het beste kunnen oplossen.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen via .

Met vriendelijke groet,

medewerker personeelszaken
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Onderwerp  

Beslissing: tegemoetkoming NOW ingetrokken (terugbetaling) 

Geachte heer/mevrouw,  

U heeft aangegeven dat u uw aanvraag voor de tegemoetkoming tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor het loonheffingennummer  wilt 

intrekken. In deze brief leest u hierover meer. 

Onze beslissing 

Wij trekken de tegemoetkoming voor bovenstaand loonheffingennummer in, omdat u niet 

langer voor deze tegemoetkoming in aanmerking wilt komen. Van de totale tegemoetkoming 

heeft u € 69.996,00 ontvangen. Dit bedrag moet u aan ons terugbetalen. Het bedrag dat u 

nog aan tegemoetkoming zou ontvangen, betalen wij niet meer. 

Let op: u kunt voor dit loonheffingennummer niet opnieuw een tegemoetkoming aanvragen. 

Per loonheffingennummer kunt u maar één keer een aanvraag NOW indienen. 

Informatie over de terugbetaling 

Maak binnen twee weken alle termijnbedragen die u van ons heeft ontvangen apart naar ons 

over. Dit doet u naar het volgende rekeningnummer:  

Rekeningnummer NL27 INGB0 702712736 

Op naam van  UWV    

Vergeet niet om bij de omschrijving van elke betaling het volgende te vermelden: 

– Intrekking.

– Het loonheffingennummer van de aanvraag.

– De maand en het jaartal waarin u de betaling heeft ontvangen.

Heeft u vragen? 

Heeft u aanvullende vragen of behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met UWV 

Telefoon NOW via 088 – 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van uw 

telefoonaanbieder). Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Als u 

belt, houd dan deze brief bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.  

Datum 

17 juni 2020 

Van 

Afdeling NOW 

Telefoonnummer 

088 – 898 20 04 

Ons kenmerk 

Postbus 90055, 5600 PH EINDHOVEN 

Stichting Cda (secretariaat), (secretariaat) 

Buitenom 18 

2512 XA  's-Gravenhage 
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Niet eens met deze beslissing? 

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u binnen zes weken na de datum van 

deze brief bezwaar maken. Dit betekent dat u tot en met 29 juli 2020 de tijd heeft om uw 

bezwaarschrift in te dienen. Dit kan online of op papier. 

Op uwv.nl/bezwaar vindt u alle informatie over het maken van bezwaar. U kunt daar ook 

online bezwaar maken. Uw papieren bezwaar richt u aan UWV, Bezwaar en Beroep, Postbus 

90055, 5600 PH Eindhoven. 

Zet in uw bezwaarschrift altijd uw telefoonnummer. En stuur een kopie mee van de brief 

waartegen u bezwaar maakt.  

Hoogachtend, 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

Namens deze, 

Peter van Stempvoort 

Directeur Uitkeren 

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
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