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De Samenstelopdracht van de
accountant bij de NOW 1-regeling
De NOW 1 subsidieregeling is bedoeld als tegemoetkoming in de
loonkosten voor werkgevers die vanwege de uitbraak van COVID-19
mogelijk niet meer in staat zijn om (een deel van) de salarissen van hun
werknemers te betalen.

van het management krijgt klopt. Maar als de aangeleverde informatie
door het management onjuist, onvolledig of anderszins onbevredigend
lijkt te zijn, dient de accountant nader onderzoek te verrichten. Het is
echter het management die verantwoordelijk blijft voor de aanvraag tot
vaststelling en voor de basis waarop deze is opgesteld en gepresenteerd.

De wetgever heeft er voor gekozen om aan het verlenen van de
subsidie de voorwaarde te verbinden dat er door de werkgever
een accountantsverklaring dient te worden overgelegd. De
accountantsverklaring verstrekt de subsidiegever enige vorm
van zekerheid. In het accountantsprotocol is opgenomen dat
het gangbaar is dat bij reguliere subsidieregelingen vanuit de
overheid een accountantsverklaring met een redelijke mate van
zekerheid wordt verlangd. Echter heeft de wetgever bij de NOW 1
subsidieregeling gekozen voor een gedifferentieerde aanpak. De vereiste
accountantsverklaring is bij de NOW 1 subsidieregeling opgesplitst
in drie soorten. Het soort accountantsverklaring wat dient te worden
overgelegd door de werkgever hangt af van twee aspecten. Het eerste
aspect ziet op de hoogte van de ontvangen subsidie, en het tweede
aspect ziet op de vraag of de werkgever een controleplichtige entiteit is
al dan niet. Voor de vraag welke accountantsverklaring van toepassing
is verwijs ik naar het beoordelingskwadrant zoals opgenomen in het
accountantsprotocol1.

De wetgever heeft bij de NOW 1
subsidieregeling gekozen voor een
gedifferentieerde aanpak
De aard van de opdracht hangt derhalve af van wat voor soort
accountantsverklaring er benodigd is. In deze bijdrage zet ik uiteen
welke (knel)punten aan bod komen en waar de accountant rekening mee
dient te houden indien uit de NOW 1 subsidieregeling blijkt dat er kan
worden volstaan met een samenstellingsverklaring. Indien hier sprake
van is mondt dit zich uit in een samenstelopdracht zoals gedefinieerd
in Standaard 4415N. Deze bijdrage beoogt de bepalingen waaraan de
accountant moet voldoen volgens het accountantsprotocol en Standaard
4415N zoveel mogelijk integraal te behandelen. Dit houdt in dat er
zowel kan worden verwezen naar respectievelijk het protocol dan wel de
Standaard.
De definitie van de samenstelopdracht bij de NOW 1
subsidieregeling
Conform Standaard 4415N bestaat de samenstelopdracht bij de NOW
1 subsidieregeling uit het samenstellen van de NOW-aanvraag tot
vaststelling van het uiteindelijke subsidiebedrag. Het object wat wordt
samengesteld door de accountant betreft dus de NOW-aanvraag. De
strekking van een samenstelopdracht is dat er geen zekerheid wordt
verstrekt inzake het object waarover een samenstellingsverklaring wordt
afgegeven. De accountant mag er van uitgaan dat de informatie die hij
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Bij een reguliere samenstelopdracht conform Standaard 4410 is het de
accountant zelf die de aard, opzet en diepgang van zijn werkzaamheden
bepaalt. Bij de samenstelopdracht inzake de NOW 1 subsidieregeling
is dit alles al bepaald via het accountantsprotocol. In dit protocol staat
exact omschreven welke minimale werkzaamheden de accountant
dient te verrichten bij het samenstellen van de NOW-aanvraag. Hierbij
is rekening gehouden met vier instructionele pijlers die de accountant
in zijn werkzaamheden dient te betrekken. Deze vier instructionele
pijlers zijn omvat in het volgende wat de accountant in ieder geval aan
werkzaamheden dient te verrichten. Dit zijn; 1. vaststellen van het juiste
niveau van de omzet2. 2. vaststellen van de hoogte van de netto-omzet
in de referentieperiode. 3. vaststellen van de hoogte van de netto-omzet
in de meetperiode en 4. vaststelling van de juistheid van de loonsom en
rechtmatigheid besteding ontvangen gelden.
De werkzaamheden ten aanzien van deze vier pijlers zijn opgenomen
als bijlage bij het accountantsprotocol in de vorm van tabellen3 .
Het gaat het bestek van deze bijdrage te buiten om alle genoemde
werkzaamheden ten aanzien van de voorgenoemde vier pijlers, zoals
opgenomen in de tabellen, op te sommen. Echter vat ik hieronder per
pijler in het kort samen wat van de accountant verwacht wordt.

1. vaststellen van het juiste niveau van de omzet
Het vaststellen van het juiste niveau van de omzet ziet met name
op groepsrelaties. Deze pijler voorziet het mogelijk risico dat het
omzetverlies wordt berekend op het niveau van de werkgever en niet
op het niveau van de relevante moeder- en/of dochtermaatschappij.
Ook voorziet deze pijler het mogelijk risico dat de werkgever zich
misschien niet realiseert dat haar buitenlandse moedermaatschappij
andere Nederlandse deelnemingen of buitenlandse deelnemingen
met Nederlands SV loon4 kan hebben. Tot slot voorziet deze pijler het
mogelijk risico dat er binnen het totaal aan groepsmaatschappijen –
waarvan de werkgever als entiteit onderdeel uitmaakt – niet dezelfde
meetperiode hanteert.
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gedefinieerd. Zo worden er voorbeelden gegeven van ‘andere netto
omzet’ zoals vervreemding van activa en barter- en/of ruiltransacties
die als omzet zouden moeten worden beschouwd. Tevens dient volgens
de tabel te worden vastgesteld of niet betaalde en/of oninbare facturen
niet zijn opgegeven als omzet, en of de facturatie wel in de juiste periode
heeft plaatsgevonden. Tot slot dient de accountant te beoordelen of
er eventueel sprake is van ontvangen subsidies op grond van andere
regelingen die mede als netto-omzet dienen te worden geclassificeerd.

4. vaststelling van de juistheid van de loonsom en
rechtmatigheid besteding ontvangen gelden

2. vaststellen van de hoogte van de netto-omzet in de
referentieperiode
Deze pijler beoogt de accountant te wijzen op de mogelijke minimale
risico’s die er zijn ten aanzien van het vaststellen van de hoogte
van de netto-omzet in de referentieperiode. Met referentieperiode
wordt bedoeld de periode waarmee de omzetdaling ten tijde van de
subsidieaanvraag moet worden vergeleken. Zo dient de accountant
vast te stellen dat het begrip ‘omzet’ wat de werkgever in zijn
financiële administratie hanteert aansluit bij de definitie zoals
genoemd in de wet- en regelgeving. Voorts dient de accountant alert
te zijn op het mogelijk risico wat kan ontstaan als de omzet in de
meetperiode nog niet ‘definitief’ is omdat de jaarrekening over de
referentieperiode nog niet is vastgesteld door de aandeelhouders,
of niet is voorzien van ten minste een samenstellingsverklaring van
een accountant5. In het accountantsprotocol wordt aangegeven dat in
een voorgenoemd dergelijk geval de jaarrekening eerst bij voorkeur
nog dient te worden vastgesteld door de aandeelhouders, dan wel dat
de accountant alsnog zijn samenstellingswerkzaamheden afrondt
en een samenstellingsverklaring verstrekt6. Indien dit niet mogelijk
blijkt te zijn, dan dient de accountant de achterliggende administratie
te betrekken bij zijn onderzoek. Tot slot omschrijft deze pijler het
mogelijk risico bij een onjuiste afgrenzing van de referentieperiode
in verschillende voorkomende situaties. Dit kan het geval zijn bij
toepassing van een gebroken boekjaar, of bij de vergelijking tussen de
referentie- en de meetperiode in 2019 en 2020.

3.vaststellen van de hoogte van de netto-omzet in de
meetperiode
De netto-omzet in de meetperiode is feitelijk het primair object van
onderzoek.
De meetperiode betreft de periode waarin de beoogde omzetdaling
heeft plaatsgevonden en waarbinnen de subsidie is toegekend en
uitgekeerd middels bevoorschotting. Deze netto-omzet dient weer
te worden afgezet tegen de netto-omzet in de referentieperiode,
om zodoende de accountant in staat te stellen om na te gaan of er
daadwerkelijk een omzetdaling heeft plaatsgevonden. De accountant
dient voorts vast te stellen of de omzetdefinitie zoals toegepast in de
laatst vastgestelde jaarrekening consistent is met de omzetdefinitie in
de referentie-periode. Ook dient de accountant na te gaan of de omzet in
de meetperiode wel volledig is opgenomen en of, indien er sprake is van
een groep, de aanvragen binnen de groep allemaal betrekking hebben
op de juiste meetperiode. Het begrip omzet wordt volgens de tabel ruim
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De ontvangen NOW-subsidie is bedoeld om de loonkosten te dekken.
Zodoende is het van belang dat de accountant ook nagaat of de
ontvangen subsidie rechtmatig is besteed. Uit de tabel blijkt dat de
accountant dient na te gaan in hoeverre de lonen en salarissen niet zijn
uitbetaald terwijl de NOW-subsidie daartoe wel is ontvangen. Ook moet
hij nagaan of de lonen en salarissen wel op de juiste bankrekeningen zijn
uitbetaald.

De accountant dient na te gaan in
hoeverre de lonen en salarissen niet
zijn uitbetaald terwijl de NOW-subsidie
daartoe wel is ontvangen
Dit kan overigens een knelpunt vormen omdat niet al het personeel
in veel voorkomende branches per bank wordt uitbetaald. In sommige
branches is het nog gebruikelijk om per kas uit te betalen. Voorts kan
het voorkomen dat de tenaamstelling van de bankrekening die het
betreffende personeel gebruikt, niet overeenkomt met de tenaamstelling
en nadere gegevens van het personeel zelf.
Tot slot dient de accountant na te gaan in hoeverre er geen sprake is
van gefingeerde arbeidsovereenkomsten. Dit zou een werkgever kunnen
doen met als doel om de loonsom bewust te verhogen waardoor de
NOW-subsidie ook hoger wordt. Ik moet zeggen dat dit een tamelijk
vergezochte tendens is wat zou kunnen optreden. Immers, alvorens de
NOW-subsidie wordt uitgekeerd, wordt er door de uitkerende instantie
een aansluiting gemaakt met de ingediende aangiftes loonheffingen
door de werkgever. Uit de aangifte loonheffingen blijkt uiteindelijk wat
de hoogte van de loonsom is. De aangifte loonheffingen is derhalve
mede doorslaggevend voor de vraag of en hoeveel NOW-subsidie
kan worden uitgekeerd. Indien de werkgever een hogere loonsom wil
presenteren om teneinde meer NOW-subsidie te kunnen ontvangen,
dan zou hij willens en wetens een hogere aangifte loonheffingen moeten
indienen om dit te bewerkstelligen. Dit scenario lijkt mij persoonlijk
zeer onwaarschijnlijk omdat de werkgever dan ook het hoger bedrag aan
loonheffingen zou moeten voldoen aan de belastingdienst. Ik sluit het
echter ook niet uit, maar een zeer groot risico dat dit zich voordoet acht
ik niet aanwezig.
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de samengestelde NOW-aanvraag naar onderliggende stukken,
vastleggingen, uitleg en overige informatie die door het management
is verschaft. Bovendien moeten alle geconstateerde significante
aangelegenheden zijn vastgelegd alsmede de wijze waarop de
accountant hiermee is omgegaan bij zijn professionele oordeelsvorming.
Tot slot dient het dossier de uitkomsten van de opdrachtgerichte
kwaliteitsbeoordeling te omvatten alsmede een definitieve versie van
de samengestelde NOW-aanvraag met samenstellingsverklaring en de
erkenning van het management hiervan.
Conform de toelichting op de Standaard dient het dossier binnen twee
maanden na de datum van de samenstellingsverklaring te worden
afgerond.

Nadere aspecten bij het samenstellen van de NOW-aanvraag
Gebruik maken van de werkzaamheden van een groepsaccountant
Indien de omzetgegevens van een groep worden vermeld kan
de accountant volstaan met het overnemen van de door een
groepsaccountant verstrekte omzetgegevens. In de Standaard staat
expliciet opgenomen dat de accountant dit niet hoeft te doen7.
Besluit de accountant dit wel te doen dan dient hij op zijn minst de
werkzaamheden te doorlopen zoals opgenomen in de Standaard8.
Onderzoeksplicht van de accountant en dossiervorming
Bij een reguliere samenstelopdracht heeft de accountant een
onderzoeksplicht. Deze plicht vloeit enerzijds voort uit de oude 4410
Standaard en is onlangs, weliswaar in gewijzigde vorm, ook opgenomen
in de nieuwe 4410H standaard. Deze plicht heeft de accountant ook bij
het samenstellen van de NOW-aanvraag tot vaststelling van de subsidie.
De accountant dient in eerste instantie de samengestelde NOWaanvraag door te lezen om vast te stellen of de inhoud aansluit met de
voorwaarden die worden gesteld bij de NOW-eindafrekening en zijn
kennis van de huishouding.
Waar hij van mening is dat de door het management verschafte
vastlegging, documentatie, uitleg of overige informatie waaronder
significante oordeelsvormingen, niet compleet, niet nauwkeurig of
anderszins onbevredigend zijn, dient hij aanvullende of gecorrigeerde
informatie op te vragen bij het management. Zodra hij deze
aanvullende en/of gecorrigeerde informatie krijgt dient de accountant
aanvullende werkzaamheden te verrichten, teneinde vast te stellen of
de samengestelde NOW-aanvraag volledig vrij lijkt te zijn van enige
afwijking. Bijzonder bij deze Standaard is dus dat de NOW-aanvraag
geen enkele afwijking mag bevatten. Elke geconstateerde afwijking dient
derhalve te worden gecorrigeerd. Het aspect materialiteit speelt derhalve
nauwelijks een rol.
Indien er toch afwijkingen zijn dient de accountant correctievoorstellen
aan het management te doen. Weigert het management de
correctievoorstellen over te nemen, dan dient de accountant de opdracht
terug te geven. Uiteraard dient hij vervolgens opgaaf van redenen voor
deze teruggave op te geven bij het management.

Fraude en NV NOCLAR
Als de accountant aanwijzingen heeft die duiden op fraude of
niet naleving van de NOW-regelgeving, bespreekt hij dit met het
management. Indien nodig verzoekt hij om nadere informatie om
met meer zekerheid vast te stellen of de aanwijzing van fraude
of niet naleving van de NOW-regelgeving op juistheid berust. De
accountant kan ook het management zelf in de gelegenheid stellen
om de voorgenoemde aanwijzingen te laten onderzoeken. Mocht het
management geen gehoor geven aan de opgemerkte aanwijzingen van
de accountant, dan dient hij de opdracht terug te geven. Bovendien kan
de geconstateerde aanwijzing voor fraude of niet naleving van de NOWregelgeving een gegronde vermoeden vormen voor een ongebruikelijke
transactie. In het kader van de WWFT-wetgeving zal de accountant
onverwijld een melding moeten maken bij het Bureau Financieel
Toezicht zodra hier sprake van is.

De dossiervormingsvereisten zijn helder opgenomen in de Standaard. De
accountant dient informatie vast te leggen dat de opdracht is uitgevoerd
in overeenstemming met Standaard 4415N en het accountantsprotocol.
Voorts dient hij een aansluiting te hebben in zijn dossier vanuit
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De accountant moet zich afvragen of
hij niet zelf maatregelen moet treffen
die van een goed handelend accountant
mogen worden verwacht
Het teruggeven van de opdracht leidt er voorts toe dat de accountant
zich moet afvragen of hij, in het kader van de toepassing van NV
NOCLAR, niet zelf maatregelen moet treffen die redelijkerwijs van
een goed handelend accountant mogen worden verwacht. Hierbij
valt te denken aan een actieve meldingsplicht richting bijvoorbeeld
de uitkerende instantie van de NOW-subsidie. De toelichting op de
Standaard onderschrijft dit en geeft een aanvullend voorbeeld waarbij
de accountant ook gehouden is om eventueel andere accountants actief
te informeren. Uiteraard dienen de andere accountants op enigerlei
manier wel betrokken te zijn bij de opdracht tot samenstelling van de
NOW-aanvraag. Tot slot zal de accountant de geconstateerde aanwijzing
dienen vast te leggen in het dossier als een bedreiging waardoor hij zich
niet meer kon houden aan de fundamentele beginselen.

management als blijk van erkenning de samengestelde NOW-aanvraag
voorzien van een handtekening. Tevens kan er door het management
een separate erkenning plaatsvinden door middel van het ondertekenen
van een bevestiging bij de NOW-aanvraag.
De samenstellingsverklaring op grond van deze Standaard bevat de
basiselementen die bij een reguliere samenstelopdracht conform
Standaard 4410 van toepassing is. De accountant dient de format te
hanteren zoals uitgegeven door de NBA en vereist van het UWV en het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Noten
1.

Zie bladzijde 4 van het accountantsprotocol waarin de Tabel voor aanvragen
definitieve vaststelling staat opgenomen.

2.

In het accountantsprotocol wordt op bladzijde 23 gesproken over Tabel A.1: risico’s
en werkzaamheden rapportage juiste niveau omzetdaling en in het Tabel zelf wordt
gesproken over risico’s en werkzaamheden bepaling juiste niveau omzet. Voor deze
bijdrage is de formulering van het tabel A.1 aangehouden.

3.

Tabel A.1 t/m tabel A.4

4.

Het sv-loon is al het loon dat uw werknemer krijgt en ook bijvoorbeeld
vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, 13e maand, ploegentoeslag en bijtelling van
een auto van de zaak. Bron: UWV

5.

Niet duidelijk is of het mogelijk risico nog steeds aanwezig is als er wel een
samenstellingsverklaring is van een financiële derden deskundige zoals een

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
De regelgever heeft er voor gekozen om bij deze opdrachten een
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (hierna: OKB) verplicht te
stellen. In de toelichting van de Standaard wordt aangegeven dat dit is
ingesteld ter waarborging van de objectiviteit. Omdat de accountant
niet onafhankelijk hoef te zijn bij het aanvaarden en uitvoeren van de
opdracht, beoogt de regelgever met de OKB-verplichting het risico van
een eventuele bedreiging voor de objectiviteit en onafhankelijkheid naar
een aanvaardbaar niveau te brengen.
De bevestiging- en samenstellingsverklaring bij de NOW-aanvraag
Alvorens de samenstellingsverklaring wordt verstrekt dient het
management te erkennen dat het de verantwoordelijkheid heeft
genomen voor de samengestelde NOW-aanvraag door de accountant. De
erkenning kan door het management mondeling plaatsvinden, mits de
accountant deze bespreking dan ook vastlegt in zijn dossier. Ook kan het
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gecertificeerd NOAB administratiekantoor of een Register Belastingadviseur.
6.

Kan ook een beoordelingsopdracht met beoordelingsverklaring zijn.

7.

Zie onderdeel A25 van de toelichtende teksten in Standaard 4415N.

8.

Zie randnummer 30 van Standaard 4415N.
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