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KLM opnieuw grootontvanger NOW
Luchtvaartmaatschappij KLM was in de vijfde periode van de Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW) opnieuw de grootste ontvanger. Ook Holland Casino, Schiphol, TUI Nederland en
de Efteling ontvingen hoge voorschotten.
Net als in de voorgaande steunperiode ontving KLM met afstand het grootste bedrag van alle aanvragers. Het ging dit
keer om meer dan 183 miljoen euro. Dochter Transavia was goed voor circa 16 miljoen euro en KLM Catering Services
ontving meer dan vijf miljoen euro van het UWV. In het eerste halfjaar van 2021 leed KLM een operationeel verlies van
522 miljoen euro, bij een omzet van ruim 2,1 miljard euro.
De luchtvaartmaatschappij kreeg sinds de start van de coronacrisis, naast leningen en garanties ter waarde van 3,4
miljard euro, ook uitstel van belastingen van 1,371 miljard euro. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. De totale
toegezegde en uitgekeerde overheidssteun aan de KLM Groep, inclusief Transavia, komt daarmee op bijna 6,5 miljard
euro, aldus de krant. De KLM Groep ontving in totaal 1,7 miljard euro aan NOW-loonsteun.

Casino en Efteling
Naar Holland Casino, dat zijn deuren lange tijd gesloten moest houden, ging 48,5 miljoen euro aan steun en de Efteling
ontving bijna elf miljoen euro. Schiphol en reisorganisatie TUI Nederland kregen elk meer dan elf miljoen euro, terwijl
de steun bij groothandel Sligro op dik tien miljoen euro uitkwam.
Een en ander blijkt uit informatie van uitkeringsinstantie UWV, die het register met alle voorlopige tegemoetkomingen
van de NOW uit de periode april tot en met juni van dit jaar naar buiten heeft gebracht. Voetbalclubs hebben ook weer
gebruikgemaakt van de NOW-regeling. Bij Ajax ging het om 3,4 miljoen euro, PSV ontving 2,4 miljoen euro en naar
Feyenoord ging circa één miljoen euro.
Uit het gepubliceerde NOW-register blijkt dat ook enkele accountantskantoren een beroep hebben gedaan op de vijfde
periode aan steungelden; vaksite AccountancyVanmorgen komt op 14 kantoren. Daarbij gaat het om relatief bescheiden
bedragen.

Afrekeningen
Na de vijfde steunperiode volgde nog een zesde, die duurde tot eind september. Dat was de laatste periode waarin
ondernemers wegens de coronacrisis NOW konden aanvragen. Het UWV is inmiddels bezig met de nale afrekeningen.
In sommige gevallen is daarbij een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig.
Onlangs kregen ongeveer 9.500 ondernemers nog een laatste kans voor het aanvragen van de de nitieve berekening
van NOW1.
Bron: ANP/UWV
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NBA reageert op ADR-reviews NOW-dossiers
NBA voorzitter Kris Douma vindt dat het onderzoek van de Auditdienst Rijk
(ADR) naar de reviews van NOW-dossiers reden is om nader in gesprek te
gaan met het ministerie... 
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NOW-reviews van de ADR: grensvervaging en gemene
delers
De accountant krijgt kritiek van de ADR rondom de afwikkeling van NOWdossiers. Niet terecht, wat Mark Dongor betreft. 
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NBA: overheid moet één aanpak hanteren voor
terugbetalen coronaschulden
De overheid moet één aanpak ontwikkelen voor het terugbetalen van
coronaschulden door ondernemers, waaronder ook belastingschulden. Een
langere a osperiode dan... 
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ADR: Werkzaamheden accountant bij NOW-regeling
te vaak ontoereikend
De werkzaamheden van accountants rondom de NOW-regeling zijn vaak
'ontoereikend'. Dat blijkt uit een review door de Auditdienst Rijk (ADR),
waarvan minister Van... 
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Veel failliete bedrijven ontvingen eind 2021 nog
coronasteun
Een aanzienlijk deel van de bedrijven die in de eerste drie maanden van 2022
failliet gingen, ontving daarvoor nog coronasteun. 

