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23 september 2020

Sluiting consultatie NOW-standaarden, veel
belangstelling voor webinar
De consultatietermijn voor de concept-standaarden die de NBA heeft gepresenteerd voor de
verantwoording van de NOW-subsidies loopt af. Ondertussen is er opnieuw grote belangstelling voor het
webinar over deze standaarden.
De NBA startte op 9 september met de consultatie van twee nieuwe standaarden in het kader van de verantwoording
van de NOW 1-regeling. Het ministerie van SZW presenteerde tegelijk een uitgebreid accountantsprotocol. Daarin zijn
vier verschillende categorieën organisaties geïdenti ceerd, op basis van de aard van de organisatie (controleplichtig of
niet-controleplichtig) en de hoogte van de subsidie (meer of minder dan € 375.000). In de standaarden wordt
onderscheid gemaakt tussen assurance en aan assurance verwante werkzaamheden.
De reactietermijn voor de consultatie van de nieuwe standaarden sluit op 24 september om 09.00 uur 's ochtends.
Daarna worden de standaarden ge naliseerd. Inmiddels zijn de nodige reacties binnengekomen. Het inleveren van de
verantwoording door ondernemers bij het UWV kan vanaf 7 oktober aanstaande. De NBA verwacht de nale
standaarden voor die datum beschikbaar te kunnen stellen aan de leden.

Webinar
Hoewel het dus om concept-standaarden gaat, is er opnieuw grote belangstelling voor het webinar over de NOWverantwoording, dat op 24 september wordt gehouden. Inmiddels hebben bijna tweeduizend belangstellenden zich
aangemeld voor de online sessie.
Het NBA HELPT-webinar gaat in op de totstandkoming van de standaarden, belicht de inhoud ervan en de
controlerisico’s als gevolg van de coronacrisis. Ook wordt aandacht geschonken aan het accountantsprotocol van SZW.
Sprekers zijn Peter Eimers (partner EY, hoogleraar VU en projectleider NOW vanuit de NBA), Atie de Ruiter
(beleidsmedewerker ministerie SZW), Richard van Hienen (directeur accountantsdienst UWV), Diana Clement
(partner Borrie, oud-bestuurslid NBA en lid werkgroep verantwoording NOW) en Annette Houwaart (NBA Helpdesk).
Het NBA HELPT-webinar is gratis voor leden van de NBA. Het wordt gehouden van 15.00 uur tot circa 16.30 uur,
inclusief een Q&A aan het slot. Aanmelden kan nog altijd.
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'Veel ondernemers grijpen naast steunmaatregelen'
Veel bedrijven grijpen nog steeds naast de steunmaatregelen van de overheid,
hoewel het kabinet meer bedrijven in aanmerking laat komen voor
bijvoorbeeld een vergoeding... 
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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,... 

