NIEUWS

13 mei 2022

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 van SZW en de ADR.
“Wij nemen het onderzoek serieus”, aldus Douma. “Het gaat immers om de rechtmatigheid van de toekenning van
overheidssteun. Dat is publiek geld.” Toch roept de Kamerbrief de nodige vragen op. Douma: “Het is voor onze leden
en de beroepsorganisatie belangrijk om te weten waar de problemen zitten en wat de eventuele oorzaken zijn. De
Kamerbrief biedt daarvoor te weinig informatie.”
Minister van Gennip gaf deze week in een Kamerdebat aan, over het onderzoek een gesprek te willen met de NBA. Dat
gesprek moet volgens Douma helderheid bieden over de bevindingen van de ADR en het daarbij gehanteerde
normenkaders. “Dat geeft ons de gelegenheid om waar nodig lessen te trekken en om te bezien of er acties nodig zijn.
We staan ook positief tegenover het vervolgonderzoek dat de ADR wil doen”.
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18 mei 2022

Rekenkamer: Uitvoering en controle NOW op orde
De Algemene Rekenkamer geeft de minister van SZW en het UWV een
compliment voor de wijze waarop deze regeling is uitgevoerd en hoe de
controle erop is ingericht.... 

NIEUWS

16 mei 2022

'Een vijfde van de ondernemers vreest voor
terugbetalen coronasteun'
Een vijfde van de ondernemers maakt zich zorgen over het moeten
terugbetalen van de ontvangen coronasteun. 
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12 mei 2022

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. 

NIEUWS

11 mei 2022

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... 

NIEUWS

10 mei 2022

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... 

