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Rekenkamer: Meer aandacht voor controle op
misbruik NOW vooraf
Bij de nieuwe ronde van de NOW-regeling kan er meer aandacht komen voor controles vooraf, bij de
aanvraag, om misbruik te voorkomen. Vanwege de snelheid vinden controles nu vooral achteraf plaats.
Nu ervaring is opgedaan met de regeling kunnen mogelijk vaker controles al bij de aanvraag gedaan worden, schrijft de
Algemene Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin staan de uitkomsten van onderzoek naar het M&Obeleid, dat misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling moet tegengaan.
Met het onderzoek geeft de Rekenkamer aandachtspunten mee voor de ontwikkeling van beleid om misbruik van de
NOW-regeling tegen te gaan.

Invordering
Zo vraagt de Algemene Rekenkamer aandacht voor het proces van invordering, omdat gewerkt wordt met
voorschotten die later vastgesteld worden. "Eerst uitbetalen en dan pas uitgebreid controleren of aan de regels voldaan
wordt, leidt tot een grote invorderingsopgave en het risico dat betrokkenen die te goeder trouw zijn in de nanciële
problemen komen." Ook de extra belasting voor het UWV, dat de regeling uitvoert, verdient de aandacht van de
minister, zo meent de Rekenkamer.
"Het implementeren van meer plausibiliteitscontroles aan de voorkant of tussentijds kan ook voorkomen dat bedrijven
in de problemen komen door te hoge voorschotten die zij achteraf moeten terugbetalen. Bovendien wordt op deze
manier de kans op oninbare terugvorderingen verkleind." De Rekenkamer erkent dat dit personele inzet vraagt en dat
die medebepalend is voor de kwaliteit en snelheid van het proces.

NOW-regeling
Op de NOW-1-regeling is 139.000 keer een beroep gedaan. Daarmee was een subsidiebedrag van € 7,9 miljard gemoeid.
Voor de gehele NOW-regeling wordt uitgegaan van een bedrag van 18,8 miljard euro. Ongeveer tweederde van dat
bedrag is bestemd voor tien procent van de aanvragers, die een accountantsverklaring moeten overleggen. Dertig
procent van de aanvragers kreeg een subsidiebedrag tussen 25.000 en 125.000 euro en moet daarvoor straks een
derdenverklaring overleggen.
Het overgrote deel van de aanvragers (60 procent) vroeg een lagere tegemoetkoming aan. Verhoudingsgewijs een
beperkt deel van de uitgaven, maar het gaat wel om € 650 miljoen. De Algemene Rekenkamer vindt het belangrijk dat
ook op deze aanvragen controles worden gedaan.
Brief Algemene Rekenkamer uitkomsten onderzoek naar M&O-beleid van NOW-regeling
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Ons ethisch kompas in uitzonderlijke tijden
Coronacrisis of niet, accountants moeten geen concessies doen aan hun
fundamentele beginselen, aldus Gonny Linde. 
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NOW 3: 21 duizend NOW-aanvragen in vier dagen
Het UWV heeft in vier dagen tijd ruim 21 duizend aanvragen ontvangen van
werkgevers voor de derde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid... 
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Koolmees: baanbehoud stond voorop bij vormgeving
loonregeling
Het kabinet heeft het bonus- en dividendverbod in de loonkostenregeling zo
vormgegeven dat de kans op behoud van werkgelegenheid het grootste was.
Daarom is ervoor... 
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'Toch geen restricties buitenlands moederbedrijf bij
NOW-steun'
Buitenlandse moederbedrijven van Nederlandse ondernemingen die tussen
juni en september gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling mogen toch
bonussen uitbetalen,... 
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Drukker op eerste dag bij loket voor nieuwe
loonsubsidie
Het is op de eerste dag drukker geweest bij het loket voor de nieuwe
loonsubsidieregeling voor werkgevers dan bij de vorige regeling. Maandag
rond 16.00 uur meldde... 

