
Heeft u uw aanvraag 
gedaan?
UWV en het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid controleren 
alle binnengekomen aanvragen. 
Bij vragen of bij het ontbreken van 
informatie neemt het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
contact met u op. 

Uit de definitieve berekening blijkt  
of u nog een bedrag van ons ontvangt 
of dat u iets moet terugbetalen. Als 
u iets moet terug betalen, dan kunt u 
een betalingsregeling afspreken. U 
betaalt over het bedrag dat u moet 
terugbetalen geen rente. 

Kijk voor meer informatie 
op uwv.nl/now of bel naar 
UWV Telefoon NOW 
(088 - 898 20 04).

In vier stappen naar uw definitieve berekening NOW
Als u een voorschot NOW heeft ontvangen  
over 1 of meerdere aanvraagperiodes moet  
u de definitieve berekening NOW aanvragen.  
Dan kunnen wij berekenen op welk bedrag u  
recht heeft. Heeft u voor meerdere aanvraag
periodes of loonheffingen nummers een  
aanvraag gedaan? Dan moet u per aanvraag
periode en per loonheffingennummer  
de definitieve berekening aanvragen.

Uw definitieve berekening NOW stap voor stap
Wat moet u doen? 

Verzamel uw gegevens
Bekijk de checklist.

Klik op de cirkels  
voor meer informatie 

over die stap

Verklaring nodig? Regel dit op tijd
Plan op tijd een afspraak in met uw financieel adviseur  

(als u een verklaring nodig heeft).

Maak een proefberekening
Dan weet u op welk bedrag u recht heeft. En of u  

een verklaring nodig heeft.

Vraag op tijd uw definitieve berekening aan
• Vanaf nu t/m 2 juni 2023: zevende aanvraagperiode (NOW 5) en  

achtste aanvraagperiode (NOW 6).
• Niet meer mogelijk: eerste aanvraagperiode (NOW 1) tot en met  

zesde aanvraag periode (NOW 4).
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Stap 1   
Verzamel de gegevens die u nodig heeft voor  
uw aanvraag van de definitieve berekening 

Afhankelijk van de hoogte van uw voorschot en  
de definitieve tegemoetkoming heeft u een  
accountantsverklaring of derdenverklaring nodig. 

�  Het loonheffingennummer

�  Uw werkelijke omzetverlies

�   Uw omzetgegevens van  
de  r eferentieperiode

�  Uw rekeningnummer

�  Uw bankafschrift (kopie/scan)

�   Het voorschotbedrag dat  
u heeft ontvangen

U heeft het volgende nodig: 
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Stap 2   
Maak een proefberekening van uw  
definitieve tegemoetkoming met NOWchecker 

In een paar simpele stappen krijgt u inzicht in uw 
NOW-financiën. Zodat u van te voren weet op welk 
 bedrag u recht heeft en weet of u een verklaring  
moet indienen. 

U vindt de rekenhulp op NOWchecker.nl.

U weet of u een nabetaling 
krijgt of een bedrag moet  

terugbetalen

U weet of u nog  
een verklaring bij uw 

financieel adviseur moet 
aanvragen

U gebruikt voor  
de berekening uw  

loonsommen, voorschot
bedrag en omzetverlies

uwv.nl/now
https://www.nowchecker.nl/over
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Stap 3   Heeft u een verklaring nodig?  

Heeft u een accountants- of derdenverklaring nodig  
voor uw aanvraag van de definitieve berekening?  
Plan een gesprek in met uw accountant, boekhouder  
of  financieel adviseur (als dat nodig is). 

Vanaf de derde aanvraagperiode geldt:

Heeft u een aanvraag gedaan als onderdeel van  
een groep of concern? Kijk dan op uwv.nl/now.

Als u een aanvraag heeft gedaan op werk-
maatschappij niveau omdat het concern of  
de groep onder de 20% omzetverlies komt, dan  
heeft u áltijd een accountantsverklaring nodig.

Neem dan tijdig 
contact op met uw 
financieel adviseur

Het opstellen van  
een verklaring kost  

veel tijd

Accountantsverklaring
voorschot   € 125.000
tegemoetkoming € 125.000

≥
≥

Geen verklaring
voorschot   € 40.000
tegemoetkoming € 40.000

<
<

Derdenverklaring
voorschot   € 40.000 - € 125.000
tegemoetkoming € 40.000 - € 125.000

≥
≥
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Stap 4   Vraag uw definitieve berekening aan 

Zevende en achtste aanvraagperiode: 
Tot en met 2 juni 2023. 

Eerste tot en met zesde  aanvraag     periode:  
Niet meer mogelijk.

Meer informatie en het aanvraag formulier voor  
de definitieve berekening vindt u op uwv.nl/now.

Houd er rekening  
mee dat u de aanvraag  

op tijd doet

Plan tijd in voor  
uw aanvraag 
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