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VOORWOORD 

 

In deze uitgave staan wijzigingen op het gedrukte exemplaar van Sociaal Memo, editie juli 2021 die 
inmiddels bekend zijn gemaakt en in werking zijn getreden. Deze wijzigingen worden in de editie 
januari 2022 van Sociaal Memo verwerkt. U kunt zich aanmelden voor de Wolters Kluwer Memo 
Update Service, zodat u geïnformeerd over wijzigingen op Sociaal Memo.  

Sociaal Memo en de Wolters Kluwer Memo Update Service hebben als doel u op een prettige en 
efficiënte wijze van de belangrijkste feiten en cijfers op uw vakgebied te voorzien. Uw reacties op 
onze producten en suggesties die kunnen leiden tot verbetering daarvan ontvangen wij graag op het 
hierna vermelde redactieadres. 

 
28 juli 2021 
de redactie 

 
uitgever & redactieadres 
Wolters Kluwer 
Postbus 23 
7400 GA Deventer 
boeken-NL@wolterskluwer.com 
www.wolterskluwer.com 
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33 Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van 

werkgelegenheid (NOW-4) 

Publicatie en inwerkingtreding van NOW-4 

 NOW-4  

 is op 23-7-2021 gepubliceerd 

 geldt vanaf 24-7-2021 

 is nagenoeg zelfde als vijfde tranche NOW-3 
– belangrijkste wijziging is dat bij berekening van hoogte van bedrag van subsidieverlening 

en hoogte van bedrag van subsidie gerekend wordt met omzetdaling van maximaal 80%. 
Aanvraag tot subsidieverlening NOW-4 moet worden ingediend in tijdvak vanaf 26-7-2021 t/m 

30-9-2021 . 
 
Informatie  
 wijziging  

ingangsdatum 24-7-2021 

reden kabinetsmaatregelen wegens coronacrisis 

bron Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 

vindplaats Stcrt. 2021, 36246 
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