
Betreft                   : Consultatie NOW-standaarden – September 2020 
Respondent         : Dhr. T. Boeren  
Datum       : 24 september 2020 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Bijgaand enkele vragen in het kader van:  
Vraag 2: Heeft u vragen over de gekozen afrekenmethodiek, hoewel die niet door de NBA wordt 
bepaald, die naar uw mening in de standaarden zouden moeten worden toegelicht? 
 
In het controleprotocol is in Tabel B5: ‘Aanvullende risico’s en werkzaamheden regeling ex artikel 6a 
van de regeling’ opgenomen. 
Hierbij is als risico nr 5.1 het volgende risico opgenomen: Het risico bestaat dat er geen 
overeenkomst is omtrent werkbehoud in het kader van het beroep op de NOW regeling in het kader 
van artikel 6a, lid 1c) 
 
De werkzaamheden hierbij betreffen: 
De accountant gaat na of er tijdig een overeenkomst over werkbehoud is gesloten met de vakbond of 
de werknemersvertegenwoordiging voor de aanvraag voor NOW-subsidie op grond van de 
werkmaatschappijregeling  
artikel 6a). Hij  neemt kennis van de overeenkomst met de belanghebbende verenigingen van 
werknemers (zie artikel 6a lid c) en treedt, indien nodig, in contact met de 
werknemersvertegenwoordiging. 
 
De vragen hierbij zijn: 
- Een concern heeft een aanvraag ingediend in het kader van de NOW-1 op basis van de 

verwachting dat de omzetdaling meer is dan 20%. Vervolgens blijkt dit achteraf niet gehaald te 
worden, doordat er 1 of meerdere entiteiten binnen het concern onverwachts beter gepresteerd 
hebben. Het concern heeft geen gebruik gemaakt van de tussentijdse aanpassing voor de 
concernregeling ex artikel 6a omdat de verwachting was dat de omzetdaling meer is dan 20%.  

o Er is geen overeenkomst van werkbehoud gesloten met de vakbond: 
 Welke consequentie heeft dit voor de hoogte van de subsidie?  
 Welke consequentie heeft dit voor het oordeel? 

o Er is alsnog een overeenkomst van werkbehoud gesloten met de vakbond  
 Welk tijdstip wordt hierbij gehanteerd als tijdig?  (Risico: mogelijk leidt dit tot 

antidatering van een overeenkomst van werkbehoud) 
 Is dit vóór de concernaanvraag of vóór de aanvraag ex artikel 6a of vóór de 

indiening van de afrekening?   
 Kan er alsnog een aanvraag worden gedaan op basis van ex artikel 6a? (op het 

moment dat er binnen een concern een aanvraag is gedaan voor verschillende 
tijdvakken kan dit wel achteraf gecorrigeerd worden). 

 Welke consequenties heeft een niet tijdige overeenkomst van werkbehoud op 
de hoogte van de subsidie? 

 Welke consequentie heeft een niet tijdige overeenkomst van werkbehoud voor 
het oordeel? 

 Welke consequentie heeft het als de overeenkomst van werkbehoud is gesloten 
met OR in plaats van de vakbond bij meer dan 20 werknemers. 

 
Naar mijn mening zou een aanpassing van het protocol op dit punt wenselijk zijn en wel dat alleen 
toetsing noodzakelijk is op de aanwezigheid van de verklaring op grond van art. 6a. en niet op het 
verlenen vooraf omdat omstandigheden na de aanvraag kan zijn gewijzigd en waarop de 
onderneming geen invloed heeft gehad. 
 
Met vriendelijke groet, 
Thomas Boeren 


