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NBA: NOW-verantwoording waar mogelijk
combineren met reguliere controle
De kosten voor de accountantsverklaring, die nodig is bij de verantwoording van hogere bedragen aan
NOW-subsidie, kunnen worden beperkt door het werk te combineren met de reguliere controle van de
jaarrekening.
Dat stelt de NBA, in reactie op berichtgeving in het FD over ondernemers die moeite hebben met de kosten voor het
accountantswerk rondom de NOW-verantwoording. Volgens de beroepsorganisatie heeft minister Koolmees van SZW
stevige eisen gesteld aan de verantwoording van de overheidssteun. Dat heeft bij NOW-subsidiebedragen van meer dan
€ 125.000 geresulteerd in het moeten overleggen van een verklaring van een accountant. De NBA heeft in het overleg
met SZW destijds al aandacht gevraagd voor de administratieve lasten.
In overleg met SZW is een controleprotocol voor de NOW-verantwoording opgesteld, dat om extra werk van de
accountant vraagt. Tegelijk adviseert de NBA om de NOW-verantwoording waar mogelijk te combineren met de
reguliere accountantscontrole, om zo tijd en kosten te besparen.
De beroepsorganisatie heeft geen zicht op de tarieven die accountants voor het extra werk in rekening brengen. "Dat is
een zaak van de kantoren zelf", meent NBA-woordvoerder Lukas Burgering. "Onze inzet is het publiek belang: voldoen
aan de wens van de minister en zorgen dat de miljarden aan subsidiegelden goed verantwoord worden."

Verkeerde loket
Het FD laat enkele ondernemers aan het woord die moeite hebben met de kosten die hun accountant voor de NOWverantwoording in rekening brengt. Ook MKB Nederland en de Kamer van Koophandel krijgen daarover soms signalen
binnen van ondernemers, die het door de coronamaatregelen toch al zwaar hebben.
"Veel ondernemers kloppen aan bij het verkeerde loket. Zij denken een dure accountant nodig te hebben, terwijl
eigenlijk een belastingadviseur volstaat", stelt een woordvoerder van de KvK in het FD. Voor NOW-steun tussen de €
25.000 en € 125.000 is een 'derdenverklaring' genoeg. Die hoeft niet door een accountant te worden opgesteld.
Novak-directeur Guus Ham vindt de kosten voor de controle van de NOW-gelden "een lastig verhaal", maar denkt dat
die kosten beperkt kunnen blijven. De NBA krijgt nog vrijwel geen signalen binnen over de kosten voor de NOWverantwoording.
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Accountants voelen zich gesteund door NBAadvertentie
In een paginagrote advertentie reageerde de NBA op de commotie rond de
verklaringen die accountants opstellen voor NOW-steun. Accountants voelen
zich gesterkt door... 
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NBA vraagt in advertentie aandacht voor rol
accountant bij NOW
De NBA vraagt in een paginagrote advertentie in de landelijke dagbladen
aandacht voor de rol van de accountant en voor het publiek belang van de
NOW-toetsing. 
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NOW-toetsing: 'Als we de opdracht van de overheid
uitleggen, is er vaak begrip'
'Accountant neemt inke hap uit coronasteun voor ondernemer', kopte het
Financieele Dagblad onlangs. Ondernemers zouden verbolgen zijn over de
accountantskosten... 
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NBA vraagt uitstel voor indienen NOW-verklaring
De NBA heeft in een brief aan minister Koolmees van SZW gevraagd om
uitstel tot 31 oktober 2021, voor het indienen van de NOW-verantwoording en
de bijbehorende verklaring. 
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NBA: rol accountant bij verantwoording NOW is in het
publiek belang
De suggestie dat accountants te hoge facturen voor de verplichte toetsing van
NOW-subsidies neerleggen bij ondernemers is onjuist. De toetsing door de
accountant... 

