
Situatie Gevolgen NOW 
Faillissement1 voorafgaand aan de 
voorschotaanvraag 

Werkgever heeft geen recht op NOW, indiening zal leiden tot een 
afwijzing van de aanvraag.  

Faillissement ná aanvraag, maar 
vóór verlening van het voorschot 

Werkgever heeft geen recht op NOW, indiening zal leiden tot een 
afwijzing van de aanvraag. 

Faillissement na verlening 1e 
voorschotbetaling  

Werkgever ontvangt geen vervolgbetalingen voorschot meer en 
ontvangt een brief dat de NOW-betaling wordt stopgezet. Er moet 
nog wel een vaststellingsaanvraag worden ingediend.  

Faillissement na verlening 2e 
voorschotbetaling  

Werkgever ontvangt geen vervolgbetalingen voorschot meer en 
ontvangt een brief dat de NOW-betaling wordt stopgezet. Er moet 
nog wel een vaststellingsaanvraag worden ingediend. 

Faillissement na verlening 3e 
voorschotbetaling en vóór 
aanvraag definitieve vaststelling 

Voorschotten zijn reeds uitgekeerd, vaststelling moet ongeacht 
faillissement plaatsvinden. 
 
Curator dient namens failliete werkgever de aanvraag definitieve 
vaststelling in. Bij de opgave van het % omzetverlies houdt hij 
rekening met de faillissementsdatum in de omzetperiode en stelt 
hij vast of er na het faillissement nog omzet was bv uit verkoop 
voorraad. 
 
Als de curator geen aanvraag indient volgt na afloop van het 
aanvraagtijdvak van de definitieve vaststelling een nihilstelling en 
terugvordering. 

Faillissement ná indienen 
aanvraag definitieve vaststelling, 
maar vóór volledige afhandeling 
door UWV 

Definitieve vaststelling vindt op reguliere wijze plaats, 
beschikking wordt naar het adres verstuurd zoals vermeld in het 
aanvraagformulier.  
 
Zie voor verdere afhandeling: zie onderstaande. 

Faillissement na volledige 
afhandeling vaststelling door UWV 

Definitieve vaststelling vindt op reguliere wijze plaats, 
beschikking wordt naar het adres verstuurd zoals vermeld in het 
aanvraagformulier  
 
Nabetaling op bekende rekening of op tegenrekening curator als 
deze eerder een rekeningwijziging heeft doorgegeven aan UWV 
 
Bij terugvordering neemt de curator contact op met UWV en 
wordt de vordering alsnog naar curator gestuurd. UWV 
onderzoekt of er ook loonvorderingen zijn in het kader van 
hoofdstuk 4 WW en combineert waar nodig de NOW-vordering 
hiermee. 

 

                                                
1 Waar in dit document de term ‘faillissement’ wordt gebruikt, wordt ook 'in surseance' of 'WSNP' bedoeld. 


