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Inleiding 

Sinds afgelopen 7 oktober is het mogelijk om de NOW1-verantwoording in te dienen bij het UWV. 

Wanneer de ontvangen subsidie onder bepaalde grenzen (€ 20.000 voorschot en € 25.000 afrekening) 

blijft kun je dat zelf doen op de site van UWV. Is de subsidie hoger dan die grenzen dan moet er een 

verklaring van een derde deskundige of een accountant worden meegestuurd. In sommige gevallen 

moet er altijd een accountantsverklaring worden meegestuurd. Bijvoorbeeld als je de aanvraag op het 

niveau van de werkmaatschappij hebt gedaan. 

De collega’s van CROP belastingadviseurs zullen deze ‘derdenverklaringen’ afgeven. De 

accountantsverklaringen worden afgegeven door de collega’s van CROP registeraccountants.  

Hierna hebben wij de meest voorkomende situaties voor je geschetst. Uiteraard is niet elke situatie 

hetzelfde. Neem dus bij vragen vooral contact op met je relatiebeheerder bij CROP. Die kan je verder 

helpen en aangeven hoe er in jouw specifieke situatie het best gehandeld kan worden. 

Soorten verklaringen en hoe te bepalen? 

Zoals aangegeven hangt het van je subsidiehoogte en -aanvraag af, welke verklaring er meegestuurd 

moet worden bij de verantwoording.  

1. Is er sprake van een groep? Tel bij een groep altijd alle subsidiebedragen samen. Let op: een 

holding met een werkmaatschappij is ook een groep! 

2. Heeft de groep een omzetdaling van minder dan 20%? Dan kun je ervoor kiezen de aanvraag te 

doen op het niveau van één of enkele werkmaatschappijen. Hun eigen omzetdaling moet dan wel 

meer zijn dan 20% en je moet voldoen aan enkele aanvullende voorwaarden. 

3. De hoogte van de ontvangen subsidie bepaalt de soort verklaring: 

a. Bij een voorschot van minder dan € 20.000 en een afrekening van minder dan € 25.000 

hoef je geen verklaring mee te sturen. Je kunt de verantwoording (en daarmee de 

aanvraag tot vaststelling van de subsidie) zelf indienen. 

b. Is je voorschot € 20.000 of meer, maar minder dan € 100.000 én is de afrekening minder 

dan € 125.000 dan moet een derde deskundige een verklaring bij jouw verantwoording 

afgeven. 

c. Is je voorschot € 100.000 of meer, of je afrekening is € 125.000 of meer, dan moet een 

accountant een verklaring afgeven bij jouw verantwoording. De zwaarte van deze 

verklaring hangt af van een aantal factoren. Zie hiervoor de tabel in de bijlage. 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/eerste-aanvraagperiode-now/definitieve-berekening/index.aspx
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4. Heb je de subsidie niet aangevraagd op het niveau van het concern, maar op het niveau van de 

werkmaatschappij dan moet er altijd een assurance rapport met een redelijke mate van 

zekerheid worden afgegeven door de accountant. De hoogte van de subsidie is daarbij niet van 

belang. Het kan zijn dat de hoogte van de subsidie niet in verhouding staat tot de kosten van de 

verklaring die door UWV en SZW wordt gevraagd.  

Het is dus belangrijk, dat je van te voren nadenkt over hoe jouw verantwoording er uitziet. Stem dit 

vooral af met je relatiebeheerder bij CROP. Samen kun je voorkomen dat de verkeerde keuze wordt 

gemaakt, waardoor je misschien tegen problemen aanloopt. 

Ik wil mijn verantwoording indienen… 

…en ik vraag me af wanneer dat kan. 

Dat snappen we. We willen je daar graag bij helpen. Zoals eerder aangegeven kun je de verantwoording 

waarbij geen verklaring nodig is al indienen via de site van UWV. Wanneer je een derdenverklaring of 

een verklaring van een accountant nodig hebt, kun je contact opnemen met je relatiebeheerder. Dan 

plannen we dit gezamenlijk in.  

Wat kan ik (nu al) doen? 

We schreven het al in een eerdere nieuwsbrief: zorg dat je administratie ‘bij’ is, dat je inzicht hebt in de 

te verwachten afrekening en dat je relevante stukken hebt verzameld. Je relatiebeheerder kan je helpen 

met een zogenaamde ‘Lijst op te leveren stukken’.  

Mogelijk geldt ook voor jou dat je op korte termijn een inventarisatie inplant in overleg met de 

relatiebeheerder. In sommige gevallen zijn de voorraadposities belangrijk voor het bepalen en/of 

controleren van de omzetdaling. Hoe sneller deze inventarisatie wordt uitgevoerd, hoe minder complex 

de controle daarvan is. 

Wat gaat me dit kosten? 

Omdat de werkzaamheden bij alle klanten anders kunnen uitpakken, kunnen wij geen algemene prijzen 

afgeven. Je relatiebeheerder kan je een indicatie van de kosten geven, zodra jullie samen hebben 

bekeken wat de werkzaamheden voor jou inhouden.  

 

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/eerste-aanvraagperiode-now/definitieve-berekening/index.aspx
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Bijlage 1: Soort verklaringen 

Voorschot minder dan 
€ 20.000 en subsidie minder 

dan € 25.000 

Geen verklaring nodig 

Voorschot minder dan 
€ 100.000 en subsidie minder 

dan € 125.000 

Derdenverklaring 

 Controleplicht jaarrekening 
Geen controleplicht 
jaarrekening 

Voorschot € 100.000 of meer 
en subsidie minder dan 

€ 375.000 

Assurance rapport met beperkte 
mate van zekerheid 

Aan assurance verwante 
opdracht met aanvullende 

werkzaamheden 

Voorschot € 100.000 of meer 
en subsidie € 375.000 of meer 
 

Assurance rapport met redelijke 
mate van zekerheid 

 

Assurance rapport met beperkte 
mate van zekerheid 

 

 

Wat betekent dat nu voor mij? 

Een aan assurance verwante opdracht resulteert in een samenstellingsopdracht met aanvullende 

werkzaamheden die door het UWV en SZW zijn voorgeschreven. Die moeten bovenop de ‘normale’ 

samenstellingswerkzaamheden worden uitgevoerd. 

Een assurance rapport is vergelijkbaar met een controleverklaring. De accountant moet daarbij 

voldoende en geschikte controle-informatie krijgen over de verantwoording. Hierbij hebben het UWV en 

SZW specifieke risico’s benoemd. De accountant moet hiervoor aanvullende werkzaamheden uitvoeren 

om te zorgen dat aan de eisen van het UWV en SZW wordt voldaan.  

Het verschil tussen de beperkte mate van zekerheid en de redelijke mate van zekerheid bij de assurance 

rapporten zit in de weging van onze constateringen. UWV en SZW hebben aangegeven dat afhankelijk 

van de genoemde omstandigheden (meer dan € 375.000 subsidie en niet controleplichtig, of wél 

controleplichtig maar minder dan € 375.000 subsidie) er mogelijk sprake kan zijn van omstandigheden, 

die de ondernemer niet toe te rekenen zijn. Die hoeven dan minder zwaar gewogen te worden dan in de 

situatie, waarin een redelijke mate van zekerheid moet worden verstrekt door de accountant. 

 

 

  


