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30 september 2020

SZW en adviseurs samen eens over
derdenverklaring
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de NBA, NOAB, RB en SRA zijn het eens
geworden over de derdenverklaring voor de NOW 1-regeling.
De derdenverklaring is vereist voor ondernemers en organisaties die in het kader van de NOW-1 een voorschot van
€ 20.000 tot € 100.000 hebben aangevraagd, of een uiteindelijke subsidie tussen de € 25.000 en € 125.000 zullen
ontvangen.
De verklaring is het resultaat van langdurig overleg tussen de partners NBA, SRA, RB en NOAB enerzijds en het
ministerie van SZW anderzijds. Gezamenlijk is gezocht naar manieren om de administratieve lasten zo laag mogelijk te
houden. Minister Koolmees van SZW heeft de derdenverklaring in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht. In de
brief, waarin de minister ook nader ingaat op de uitwerking van NOW-3, bedankt hij de partijen voor de "constructieve
bijdragen om samen te zorgen voor deze derdenverklaring".

Goed nieuws
Volgens NBA-voorzitter Marco van der Vegte is de beschikbaarheid van de verklaring "goed nieuws" voor veel mkbondernemers. "Juist deze groep heeft het zwaar te verduren gehad door de corona-pandemie. Ze kunnen nu snel zo'n
verklaring gaan vragen bij hun accountant of nancieel professional en dan is het ook duidelijk of ze het voorschot
helemaal kunnen houden, of dat ze zelfs nog kunnen rekenen op een extra slotbetaling."
Het voorschot, door het UWV verstrekt, bedroeg 80 procent van maximaal 90 procent van de loonkosten. Op basis van
de derdenverklaring kan de resterende 20 procent ook worden uitgekeerd. "Als je het nancieel zwaar hebt en je denkt
nog geld te goed te hebben, dan zou ik in oktober op de stoep gaan staan bij je accountant of nancieel professional,
want vanaf 7 oktober kan de derdenverklaring worden ingediend", aldus Van der Vegte.

Level playing field
In het desbetre ende segment van de NOW-1 is 1,9 miljard euro uitgekeerd aan circa 34.000 ondernemers en
organisaties. In de derdenverklaring zijn maatregelen opgenomen die fraude en fouten zo veel mogelijk moeten
voorkomen. Daarmee is het publiek belang gediend, zo stelt de NBA. In een toelichting in De Telegraaf benadrukt Van
der Vegte dat het gaat om publiek geld waarover ook publiek verantwoording moet worden afgelegd.
De werkzaamheden die staan voorgeschreven voor een accountant of nancieel professional (de 'derde deskundige')
zijn gelijk; er is sprake van een level playing eld. Het UWV doet steekproeven om de subsidietoekenningen en de
derdenverklaringen te controleren.

De derdenverklaring bevat een overzicht van de interacties tussen de deskundige derde en de aanvrager van een
subsidie. Daarbij geeft de aanvrager inzage in de administratie waaruit de omzetdaling en de loonsom blijken. Als
eventueel geconstateerde afwijkingen niet zijn aangepast mag de verklaring niet worden afgegeven door de derde
deskundige.
Op 9 september kwam de NBA met informatie over de accountantsproducten voor het segment met hogere subsidies.
De consultatie van de bijbehorende standaarden is inmiddels afgerond; op basis van de reacties wordt gewerkt aan de
nale versies.

Op 14 oktober organiseert de beroepsorganisatie voor haar leden opnieuw een NBA Helpt-webinar, ditmaal speci ek
over de derdenverklaring.

Derdenverklaring NOW-1
Kamerbrief Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 3, vaststellingsproces NOW 1 en
wijzigingsregeling NOW 1 en 2
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Kabinet haalt NOW-regeling van stal: hoe zit het nu?
De eerder dit jaar stopgezette NOW-regeling is weer van stal gehaald vanwege
de nieuwe coronamaatregelen. De nieuwe regeling heet NOW5. 
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27 november 2021

Kabinet breidt coronasteun voor ondernemers weer
uit
Tegelijk met de aanscherping van de coronamaatregelen heeft het kabinet een
uitbreiding van de steunmaatregelen voor ondernemingen aangekondigd. Zo
keert de loonsubsidie... 
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24 november 2021

Coalitie wil NOW terug als coronamaatregelen langer
duren
Als de coronamaatregelen - zoals nu wordt verwacht - langer dan drie weken
duren, dan moeten bedrijven volgens de coalitiepartijen ook een beroep
kunnen doen op... 
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23 november 2021

Verschillende sectoren willen meer coronasteun van
overheid
Verschillende bedrijfstakken willen dat het kabinet meer coronasteun geeft.
Zo stuurden de brancheverenigingen voor beveiligers, contractcateraars en
verhuizers... 
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17 november 2021

Nieuw steunpakket voor ondernemers 'stelt teleur'
Het nieuwe compensatiepakket van het kabinet stelt zeer teleur en vergoedt
de schade van ondernemers geenszins. In de praktijk zullen er waarschijnlijk
weinig voor... 

