
@minszw.nl>From:
Sent:

<
Mon, 28 Dec 2020 10:54:09 +0100

@minszw.nl>To: <
Subject: brief gegevensuitvraag Oaksoft

Hoi

Ik heb de volgende opmerkingen betreffende brief gegevensuitvraag:

In het werkprogramma had je ook vragen 2d en 2e beantwoord. Dit leidt tot tegenstrijdigheden in het gebruik van de 
sjablonen. Bij vraag 2c stond dat je verder moest met vraag 3. Dan ontstaan deze tegenstrijdigheden ook niet.
Ik heb de tekst bij kopje Derdenverklaring iets aangepast. Ze hadden een derdenverklaring uitstel betaling belastingen 
ingediend. Dit heb ik ook vermeld.
Met jouw opmerking over de relatie tussen entiteit en administratiekantoor heb ik verder niets gedaan. In de 
aangeleverde derdenverklaring staat dat administratiekantoor een relatie heeft met de entiteit, maar hiermee wordt 
ook de relatie tussen de entiteit en het administratiekantoor bedoeld. Net als wat in de NOW-derdenverklaring staat. Ik 
kan daar niet uit opmaken dat de eigenaar van het administratiekantoor aandelen heeft in de entiteit.

Brief is naar

Groet
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Werkinstructie indienen van gegevens via Secure Transfer

Inleiding

Aan werkgevers die een definitieve berekening tegemoetkoming NOW 1.0 subsidie hebben 
ingediend, kan gevraagd worden om aan het Ministerie van SZW aanvullende gegevens in te 
dienen in verband met de derdenverklaring, accountantsverklaring of de omzetcontrole.

De bedoeling is dat dit zo vee! mogelijk digitaal gebeurt, waarbij de beveiliging van de 
gegevensuitwisseling gewaarborgd is. Bij de Rijksoverheid is hiervoor SecureTransfer ingericht.

Secure transfer

SecureTransfer maakt het mogelijk om veilig bestanden uit te wisselen in de beveiligde omgeving 
van de overheid. Burgers kunnen op eenvoudige wijze bestanden sturen naar rijksambtenaren die 
een account hebben bij SecureTransfer. De bestanden in SecureTransfer worden versleuteld 
verzonden, opgeslagen en op de werkplek van de ontvanger ontsleuteld. Hiervoor is geen aparte 
installatie van de software nodig.

Werkinstructie

1. Log in op de website
https://securetransfer.riikscloud.nl/

SecureTransfer via de Rijkscloud
EN ML

Veilig bestanden uitwisselen

Middels deze pagina kunt u op 
medewerker verzenden.

veilige en beveiligde manier documenten naar een

Klik op <volgende>
VOLGENDE

Handleiding - ird - Inloggen medewerkers

2, Invulscherm

U wordt verzocht in het invulscherm dat verschijnt 
de volgende gegevens in te vullen:

Verstuur bericht naar medewerkers.

Om een bericht te sturen naar een medewerker heeft u het e-mailadres van de medewerker 
nodig.Gegevens medewerker:
Gegevens medewerker

- Naam: contactpersoon SZW (zie onze brief)
- E-mailadres: SecureNOW@minszw.nl Contactpersoon SZWNaam:

SecureNOW@mins2w.nlE-mailadres:Uw gegevens:
Uw gegevens

- Naam:
- Email-adres: uw email-adres

uw naam
Marieke AanvragerNaam:

xKlik op <volgende>

Dan verschijnt de volgende melding:

m .aanvra ger@xs4a1l.nlE-mailadres:

VOLGENDE

Let op: U zult een e-mail ontvangen met een unieke link waarmee u een bericht kunt sturen 
naar de door u opgegeven medewerker.

Bevestig uw e mailadres

Er is zojuist een e-mail naar u verstuurd met een unieke link waarmee u een bericht kunt 
sturen naar de door u opgegeven medewerker.

Let op: Mogetijk wordt de e-mail door uw mailprogramma gezien als ongewenst, Controleer 
daarom ook eventuele spamjunkoi ongewenste e-maifs mappen.

ï

Docnr 2

https://securetransfer.riikscloud.nl/
mailto:SecureNOW@minszw.nl
mailto:SecureNOW@mins2w.nl
mailto:ger@xs4a1l.nl


4. E-mail met link naar Secure Transfer «i % r* 0 pNieuw bericht

Op het e-mailadres dat u bij "Uw gegevens" heeft 
ingevuld krijgt u een mail met een link naar Secure 
Transfer.

Verstuur bericht naar contactpersoon SZW

0 <no-reply-securetransfer@rijkscloud.nl> 14:23 P 
Aan m.aanvrager@xs4all.nl

Snel antwoorden Allen beantwoorden Doorsturen 
Verwijderen =

NB: u heeft 24 uur de tijd om via deze link de gegevens 
in te sturen. Als u dit niet 24 uur doet, is de link 
verlopen. Dan moet u de voorgaande stappen opnieuw 
doorlopen om een nieuwe link te maken.

Geachte Marieke Aanvrager,
U heeft verzocht een bericht te kunnen sturen naar 
contactpersoon 
Met onderstaande link kunt u tot 17 oktober 2020 14:23 
een bericht sturen.

SZW.

https://securetransfer.rij kscloud.nl/versturen/£Q6b753e2
5. Insturen gegevens

Klik op de link die in de mail staat die u ontvangen 
heeft. U komt dan in de omgeving van Secure 
Transfer terecht waar u de gegevens kunt verzenden 
naar de medewerker van SZW.

Verstuur bericht naar medewerkers.
Mei dit formulier kunt u veilig documenten versturen naar een medewerker. De documenten 
zullen versleuteld worden opgeslagen en kunnen alleen door de desbetreffende medewerker 
worden geopend.

De "Gegevens medewerkers" en "Uw gegevens 
zijn reeds ingevuld.

Klik op <document toevoegen> en selecteer de 
bestanden die u wilt uploaden

// Gegevens medewerker

contactpersoon SZWNaam:

E-mailadres: securenow@minszw.nl

Uw gegevens
NB: Er kunnen meerdere documenten worden 
toegevoegd. Bestanden met de meest bekende 
extensies worden geaccepteerd. Indien u een grote 
hoeveelheid bestanden wilt sturen, kunt u dit ook 
eerst via zip samenvoegen.

Naam: Marieke Aanvrager

E-mailadres: m.aanvrager@xs4all.nl

Documenten

Voeg een document toe door deze ie selecteren of naar dit venster te slepen.

DOCUMENT TOEVOEGEN\\Aanvullende gegevens

Wij vragen u dringend bij de aanvullende gegevens 
het volgende in te vullen:

Onderwerp: N0W1 <loonheffingsnummer>

n

Indien gewenst kunt u nog een begeleidende tekst meesturen naar de ontvanger. Daarnaast 
is het mogelijk om een onderwerp en een kenmerk toe te voegen aan uw bericht.

Onderwerp:

Kenmerk:

Kenmerk: kenmerk brief SZW
Begeleidende tekst:

Begeleidende tekst:
omschrijving van de documenten 
die u toestuurt en eventuele
opmerkingen.

Klik op <\Jerstuur bericht>
VERSTUUR BERICHT

Let op: U zult een bevestiging per e-mail ontvangen met een link waarmee u kunt zien of het 
bericht is geopend en of de documenten zijn gedownload.

6. Rapportage verstuurd bericht

Ter bevestiging van de verzending van het bericht, krijgt u op het scherm een rapportage van de 
datum, tijd, de verzonden documenten en de ingevulde gegevens.

Tevens krijgt u via uw e-mail een bevestiging met een link, waarmee u de rapportage kunt openen 
en kunt nagaan of het bericht is geopend en uw documenten zijn gedownload.
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Gegevensuitvraag NOW
Wij verzoeken u deze lijst (ingevuld) inclusief de toegevoegde documenten en/of bestanden via ons emailadres SecureNOW@minszw.nl naar ons toe te 
sturen. Documenten via de post kunnen niet door ons worden verwerkt en worden om die reden niet geaccepteerd.

De bestandsnaam van de toegevoegde documenten dient te beginnen met het nummer vermeld bij het gevraagde document. Geef in de kolom 
'Toegevoegd' aan dat deze documenten zijn toegevoegd. Voor een aantal documenten is het mogelijk dat uw organisatie hierover niet beschikt, bijvoorbeeld 
BTW-aangiften omdat uw organisatie niet BTW-plichtig is. Geef dit aan in kolom 'N.V.T.'

Indien bij uw organisatie de referentieperiode afwijkt van het kalenderjaar 2019, zoals bij een gebroken boekjaar, een aanvangsdatum bedrijfsuitoefening 
na 1 januari 2019 (artikel 6, lid 3a NOW) of een overname van een onderneming na 1 januari 2019 (artikel 6, lid 3b NOW), dient u de (oplevering van de 
gevraagde) documenten aan te passen aan deze afwijkende referentieperiode. Wij vragen u kennis te nemen van de toelichting bij deze Gegevensuitvraag.

Uw loonheffingsnummer:

Berekening werkelijk omzetverliespercentage Toegevoegd Toelichting
Berekening werkelijke omzet in de meetperiode 2020 welke aansluit 
met de in het Aanvraagformulier vaststelling NOW 1 opgegeven netto- 
omzet in de meetperiode 2020.
Berekening netto-omzet 2019 in de referentieperiode welke aansluit 
met de in het Aanvraagformulier vaststelling NOW 1 opgegeven netto- 
omzet in de referentieperiode.

Kies een optie
la

Kies een optie
lb

.2 Gegevens Referentieperiode 2019 Toegevoegd Toelichting
Aansluiting tussen de netto-omzet in de Referentie-omzet 2019- 
berekeninq (lb) en de jaarrekening 2019.__________________
Aansluiting tussen de netto-omzet in de Referentie-omzet 2019- 
berekeninq (lb) en de saldibalans 2019.

Kies een optie
2a

Kies een optie
2b

Kies een optieAansluiting tussen de netto-omzet in de Referentie-omzet 2019- 
berekeninq (lb) en de BTW-aangiften 2019 (indien BTW-plichtig).
Financiële jaarverantwoording 2019 (jaarstukken 2019/jaarrekening 
2019/jaarverslaq 2019)

2c
Kies een optie

2d
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Controleverklaring en/of accountantsrapport bij de financiële 
verantwoording 2019 (alleen als deze reeds aanwezig is).
Saldibalans 2019 (balans en winst- en verliesrekening)

BTW-aangiften 2019 (inclusief suppletie-aangiften)___________________
Specificatie omzet 2019 per maand (totalen) welke zichtbaar aansluit 
op de saldibalans 2019.

Download grootboekmutaties 2019 in Excelformaat van de 
grootboekrekening(en) omzet, welke aansluit met de saldibalans 2019 
en de netto-omzet in de Referentie-omzet 2019-berekening. De 
download bevat minimaal:
- grootboeknummer
- naam grootboeknummer
- boekstuknummer
- boekingsdatum
- valutadatum
- omschrijving boeking
- bedragen (debet en credit, eventueel saldo)________________________
Verkoopfacturen van de drie grootste omzetboekingen in laatste maand 
referentieperiode.

Kies een optie
2e

Kies een optie2f
Kies een optieIR
Kies een optie2h

Kies een optie

2i

Kies een optie
II

Kies een optieOrderdocumenten behorende bij de verkoopfacturen van de drie 
grootste omzetboekingen in laatste maand referentieperiode.2k

Leveringsdocumenten behorende bij de verkoopfacturen van de drie 
grootste omzetboekingen in laatste maand referentieperiode.

Kies een optie
21

Kies een optieBankafschriften ontvangsten behorende bij de verkoopfacturen van de 
drie grootste omzetboekingen in laatste maand referentieperiode.2m

3 Gegevens Meetperiode 2020 Toegevoegd Toelichting
Aansluiting tussen de berekening van de werkelijke omzet in de 
meetperiode 2020 (la) en de saldibalans 2020.
Aansluiting tussen de berekening van de werkelijke omzet in de 
meetperiode 2020 (la) en de BTW-aangiften 2020 (indien BTW- 
plichtig).

Kies een optie3a

Kies een optie
3b



Saldibalans over meetperiode 2020 (balans en winst- en 
verliesrekening)
Saldibalans 2020 (balans en winst- en verliesrekening)

BTW-aangiften 2020 (inclusief suppletie-aangiften)___________________
Specificatie omzet 2020 per maand (totalen) welke zichtbaar aansluit 
op de saldibalans 2020

Download grootboekmutaties 2020 in Excelformaat van de 
grootboekrekening(en) omzet, welke aansluit met de saldibalans 2020. 
De download bevat minimaal:
- grootboeknummer
- naam grootboeknummer
- boekstuknummer
- boekingsdatum
- valutadatum
- omschrijving boeking
- bedragen (debet en credit, eventueel saldo)
Verkoopfacturen van de drie grootste omzetboekingen in periode twee 
maanden vóór de meetperiode.
Verkoopfacturen van de drie grootste omzetboekingen in periode twee 
maanden na de meetperiode.
Orderdocumenten behorende bij de verkoopfacturen vermeld bij 
uitvraag 3h en 3i.
Leveringsdocumenten behorende bij de verkoopfacturen vermeld bij 
uitvraag 3h en 3i._________________________________________________
Bankafschriften ontvangsten behorende bij de verkoopfacturen vermeld 
bij uitvraag 3h en 3i.______________________________________________

Kies een optie
3c

Kies een optie3d
Kies een optie3e

Kies een optie
3f

Kies een optie

3q
Kies een optie

3h

Kies een optie
3i

Kies een optie
31

Kies een optie
3k

Kies een optie
31

I Nummering documenten Toegevoegd Toelichting
De bestandsnaam van de toegevoegde documenten dient te beginnen 
met het nummer vermeld in de kolom voor het gevraagde document. 
Heeft u alle documenten voorzien van het nummer behorende bij het 
gevraagde document?

Kies een optie

4a
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Toelichting bij Gegevensuitvraag
Algemene toelichting

In deze toelichting geven wij een nadere toelichting op de gevraagde gegevens, zoals opgenomen 
in de bijlage Gegevensuitvraag. Deze gegevens hebben wij nodig voor onze controle naar de 
referentie-omzet, de omzet in de meetperiode en het daarop gebaseerde omzetdalingspercentage.

De gegevens zijn te ontlenen aan de administratie, welke u gebruikt voor het samenstellen van uw 
jaarrekening, uw BTW-aangiften en/of tussentijdse managementinformatie en welke u heeft 
gebruikt voor het invullen van het aanvraagformulier voor de vaststelling van de tegemoetkoming 
NOW.

Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Jaarrekening

Welke omzetaeaevens?
Voor de omzetdaling wordt uitgegaan van de omzetdaling van de natuurlijke of rechtspersoon 
tenzij sprake is van een groep.

Indien de rechtspersoon of vennootschap onderdeel is van een groep als bedoeld in artikel 24b van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt uitgegaan van de omzetdaling van de groep zoals 
deze op 1 maart 2020 bestond.

Indien de rechtspersoon een dochtermaatschappij is van een ander als bedoeld in artikel 24a van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek worden de dochtermaatschappij en de rechtspersoon voor de 
werking van deze regeling behandeld als waren zij een groep. Voor de bepaling van de 
omzetdaling worden de Nederlandse rechtspersonen en vennootschappen in aanmerking genomen 
alsmede buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland.

De werkgever dient per loonheffingsnummer een subsidieaanvraag in te dienen. Indien de 
werkgever onderdeel is van een groep of indien de werkgever meerdere loonheffingsnummers 
heeft, wordt per loonheffingsnummer hetzelfde omzetdalingspercentage alsook eenzelfde periode 
waarover NOW is aangevraagd voor de omzetdaling, gehanteerd.

Praktisch gezien dient derhalve een pro-forma omzetconsolidatie-overzicht te worden 
opgesteld van alle entiteiten die behoren bij de groep volgens de NOW-regeling, dus alle 
Nederlandse entiteiten en alle buitenlandse entiteiten met SV-loon in Nederland. De 
(geconsolideerde) referentie-omzet en (geconsolideerde) omzet meetperiode volgens dit pro-forma 
omzetconsolidatie-overzicht en de hieruit voortvloeiende groepsomzetdaling dient bij elke 
subsidieaanvraag van deze groep te worden ingevuld.

BTW aangiften

NOW 1 subsidie 
aanvraag:h

<=



Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Oiganiwii^structuur

Omzet MoldingHolding
maatschappij
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n

j
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s Omzet Holding + Orrizst 
werXmaatscha ppl Jen 

A+B+C
(-/- eliminatieposten)

NO W
subsidieaanvraag
werkmaatschappij

Werkmaatschappij B:

Belangrijk: Oe geconsolideerde 
omzet geldt als referentleomzet 
voer alle maatschappijen - ook 
a ls slechts een deel van de 
maatschappijen een NOW 
subsidieaanvraag doet

Werkmaatschappij
:

Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar de site van de NBA: https://www.nba.nl/nba- 
helpt/helpdesk-now-reaelina/faas-concern begrip/

Wat als de referentieperiode afwijkt van het kalenderjaar 2019?
Voor veel aanvragers is de referentieperiode gelijk aan het kalenderjaar 2019. Deze wijkt echter af 
voor werkgevers waarvan de bedrijfsuitoefening na 1 januari 2019 is aangevangen of die na 1 
januari 2019 een economische eenheid heeft overgenomen. In die gevallen is de referentieperiode 
gelijk aan de eerste dag van de eerste volledige kalendermaand vanaf de datum van aanvang of 
overname in 2019 tot en met 29 februari 2020 (artikel 6, lid 3 NOW). Indien bijvoorbeeld de 
aanvang van de onderneming 15 januari 2019 is, dan is de referentieperiode 1 februari 2019 tot 
en met 29 februari 2020.

In de bijlage Gegevensuitvraag is uitgegaan van de meest voorkomende situatie, namelijk dat de 
referentieperiode gelijk is aan het kalenderjaar 2019. In onderdeel 2 Gegevens Referentieperiode 
2019 van de bijlage Gegevensuitvraag worden dan ook documenten genoemd, welke alleen 
betrekking hebben op 2019, zoals jaarrekening 2019, saldibalans 2019, etc. In het geval dat 
sprake is van een referentieperiode die afwijkt van het kalenderjaar 2019 verzoeken wij u echter 
de documenten op te leveren die behoren bij de afwijkende referentieperiode, dus bijvoorbeeld 
ook een saldibalans tot en met 29 februari 2020. Dit betekent ook dat u extra zorgvuldig dient te 
zijn bij het zichtbaar maken van de aansluitingen tussen de netto-omzet in de Referentie-omzet 
2019-berekening en de opgevraagde documenten.

Wat als er sprake is van een gebroken boekjaar?
Veel werkgevers beschikken over een administratie welke is gebaseerd op het kalenderjaar. Er zijn 
echter situaties dat werkgevers kiezen voor een andere periode dan een kalenderjaar, bijvoorbeeld 
van juli kalenderjaar tot en met juni kalenderjaar+1. In dat geval spreken we van een gebroken 
boekjaar.

In de bijlage Gegevensuitvraag vermelden wij bij de gevraagde documenten alleen het jaartal 
2019. Bij een gebroken boekjaar zullen echter documenten moeten worden opgeleverd die 
betrekking hebben op de gebroken boekjaren 2018/2019 en 2019/2020. Ook hier geldt dat u extra 
zorgvuldig dient te zijn bij het zichtbaar maken van de aansluitingen tussen de netto-omzet in de 
Referentie-omzet 2019-berekening en de daarop betrekking hebbende documenten.

https://www.nba.nl/nba-helpt/helpdesk-now-reaelina/faas-concern_begrip/
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Toelichting documenten

Berekening werkelijk omzetverliespercentage

la. Berekening werkelijke omzet in meetperiode 2020 welke aansluit met de in het 
Aanvraagformulier vaststelling NOW 1 opgegeven netto-omzet in de meetperiode 2020.

In het aanvraagformulier voor de vaststelling van de tegemoetkoming heeft u de netto-omzet in 
de periode waarover NOW is aangevraagd (meetperiode) opgegeven. Dit betreft de omzet in de 
periode als bedoeld in artikel 8, vierde lid, onderdeel c NOW1, zijnde de aaneengesloten periode 
van drie kalendermaanden binnen de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020.

In het eenvoudigste geval kunt u deze netto-omzet direct ontlenen aan uw administratie. In een 
ingewikkelder geval is sprake van een groep en zal deze netto-omzet zijn gebaseerd op een pro- 
forma omzetconsolidatie-overzicht. Wij verzoeken u inzichtelijk te maken hoe de werkelijke netto- 
omzet in de meetperiode tot stand is gekomen.

lb. Berekening netto-omzet 2019 in de referentieperiode welke aansluit met de in het 
Aanvraagformulier vaststelling NOW 1 opgegeven netto-omzet in de referentieperiode.

In het aanvraagformulier voor de vaststelling van de tegemoetkoming heeft u de netto-omzet in 
de referentieperiode opgegeven. In veel gevallen betreft dit de omzet over het kalenderjaar 2019. 
Indien er sprake is van een bedrijfsuitoefening die na 1 januari 2019 is aangevangen of een 
overgang van onderneming na 1 januari 2019, bijvoorbeeld door fusie of bedrijfsovernames, stemt 
de referentieperiode niet overeen met het kalenderjaar 2019. In dat geval dient de netto-omzet te 
worden opgegeven over de periode datum aanvang bedrijfsuitoefening c.q. datum overgang 
onderneming tot en met 29 februari 2020. Wij verzoeken u inzichtelijk te maken hoe de netto- 
omzet in de referentieperiode tot stand is gekomen.

Gegevens Referentieperiode 2019

2a. Aansluiting tussen de netto-omzet in de Referentie-omzet 2019-berekening (lb) en de 
jaarrekening 2019.__________________________________________________________

Hiermee vragen wij u om te laten zien dat het omzetbedrag volgens uw aanvraag overeenkomt 
met de omzet volgens uw jaarrekening. Indien die bedragen niet aan elkaar gelijk zijn, verzoeken 
wij u met behulp van analyses en specificaties de verschillen inzichtelijk te maken.

In geval er sprake is van een gebroken boekjaar verzoeken wij u om de aansluiting met de 
berekening op de jaarrekeningen van de gebroken boekjaren zichtbaar te maken.

2b. Aansluiting tussen de netto-omzet in de Referentie-omzet 2019-berekening (lb) en de 
saldibalans 2019.

Hiermee vragen wij u om te laten zien dat het omzetbedrag volgens uw aanvraag overeenkomt 
met de omzet volgens de saldibalans van uw onderneming of saldibalansen in geval sprake is van 
een groep. Indien die bedragen niet aan elkaar gelijk zijn, verzoeken wij u met behulp van 
analyses en specificaties de verschillen inzichtelijk te maken.

In geval er sprake is van een gebroken boekjaar verzoeken wij u om de aansluiting met de 
berekening op de saldibalansen van de gebroken boekjaren zichtbaar te maken.

2c. Aansluiting tussen de netto-omzet in de Referentie-omzet 2019-berekening (lb) en de BTW- 
aangiften 2019 (indien BTW- plichtig)________________________________________________

Hiermee vragen wij u om te laten zien dat de omzet volgens uw aanvraag overeenkomt met de 
omzetbedragen volgens de BTW-aangiften. Indien die bedragen niet aan elkaar gelijk zijn, 
verzoeken wij u met behulp van analyses en specificaties de verschillen inzichtelijk te maken.



2d. Financiële jaarverantwoording 2019 (jaarstukken 2019/jaarrekening 2019/jaarverslag 2019) 
2e. Controleverklaring en/of accountantsrapport bij de financiële verantwoording 2019 (alleen 

als deze reeds aanwezig is).
2f. Saldibalans 2019 (balans en winst- en verliesrekening)
2g. BTW-aangiften 2019 (inclusief suppletieaangiften)___________________________________

Deze documenten gebruiken wij voor de beoordeling van de aansluitingen, zoals vermeld bij 2a tot 
en met 2c. Indien sprake is van een groep, waarvoor een pro-forma omzet consolidatie-overzicht 
is opgesteld, dienen de documenten voor alle entiteiten binnen de groep te worden aangeleverd. 
Indien sprake is van gebroken boekjaren, dienen de documenten voor de gebroken boekjaren te 
worden aangeleverd.

2h. Specificatie omzet 2019 per maand (totalen) welke zichtbaar aansluit op de saldibalans 
2019.

Deze specificatie dient inzicht te geven in de totale omzetbedragen per maand 2019. Het totaal 
van alle maandbedragen dient aan te sluiten op de saldibalans, zoals aangeleverd bij 2f. Wij 
verzoeken u deze aansluiting zichtbaar te maken.

2i. Download grootboekmutaties 2019 in Excelformaat van de grootboekrekening(en) omzet 
welke aansluit met de saldibalans 2019 en de netto-omzet in de Referentie-omzet 2019- 
berekening. De download bevat minimaal:

- grootboeknummer
- naam grootboeknummer
- boekstuknummer
- boekingsdatum
- valutadatum
- omschrijving boeking
- bedragen (debet en credit, eventueel saldo)

Vrijwel elk boekhoudsysteem kent de mogelijkheid om de grootboekmutaties te downloaden in 
Excel. De functionaliteit van het boekhoudsysteem voorziet in de mogelijkheid om op te geven 
welke items of velden geselecteerd moeten worden.

Wij vragen u een download te maken van alle grootboekrekeningen, die betrekking hebben op de 
netto-omzet in de referentieperiode. Wij verzoeken u vast te stellen dat de download aansluit op 
de saldibalans, zoals genoemd onder 2f.

Met behulp van deze download stellen wij ook vast wat de drie grootste omzetboekingen in de 
laatste maand van de referentieperiode zijn geweest. Voor deze omzetboekingen vragen wij de 
hieronder genoemde documenten op.

2j. Verkoopfacturen van de drie grootste omzetboekingen in de laatste maand van de 
referentieperiode.

2k. Orderdocumenten behorende bij de verkoopfacturen van de drie grootste omzetboekingen 
in de laatste maand van de referentieperiode.

21. Leveringsdocumenten behorende bij de verkoopfacturen van de drie grootste 
omzetboekingen in de laatste maand van de referentieperiode.

2m. Bankafschriften ontvangsten behorende bij de verkoopfacturen van de drie grootste 
omzetboekingen in de laatste maand van de referentieperiode.

Gegevens Meetperiode 2020

3a. Aansluiting tussen de berekening van de werkelijke omzet in de meetperiode 2020 (la) en 
de saldibalans 2020.

Hiermee vragen wij u om te laten zien dat de netto-omzet in de periode waarover u NOW heeft 
aangevraagd volgens uw aanvraag overeenkomt met de omzet volgens de saldibalans 2020. 
Indien die bedragen niet aan elkaar gelijk zijn, verzoeken wij u met behulp van analyses en 
specificaties de verschillen inzichtelijk te maken.



3b. Aansluiting tussen de berekening van de werkelijke omzet in de meetperiode 2020 (la) en 
de BTW- aangiften 2020__________________________________________________________

Hiermee vragen wij u om te laten zien dat de omzet volgens uw aanvraag overeenkomt met de 
omzetbedragen volgens de BTW-aangiften. Indien die bedragen niet aan elkaar gelijk zijn, 
verzoeken wij u met behulp van analyses en specificaties de verschillen inzichtelijk te maken.

3c. Saldibalans over meetperiode 2020 (balans en winst- en verliesrekening) 
3d. Saldibalans 2020 (balans en winst- en verliesrekening)
3e. BTW-aangiften 2020 (inclusief suppletieaangiften)___________________

Deze documenten gebruiken wij voor de beoordeling van de aansluitingen, zoals vermeld bij 3a en 
3b. Indien sprake is van een groep, waarvoor een pro-forma omzet consolidatie-overzicht is 
opgesteld, dienen de documenten voor alle entiteiten binnen de groep te worden aangeleverd.

3f. Specificatie omzet 2020 per maand (totalen) welke zichtbaar aansluit op de saldibalans 
2020.

Deze specificatie dient inzicht te geven in de totale omzetbedragen per maand 2020. Het totaal 
van alle maandbedragen dient aan te sluiten op de saldibalans, zoals aangeleverd bij 3d. Wij 
verzoeken u deze aansluiting zichtbaar te maken.

3g. Download grootboekmutaties 2020 in Excelformaat van de grootboekrekening(en) omzet 
welke aansluit met de saldibalans 2020. De download bevat minimaal:

- grootboeknummer
- naam grootboeknummer
- boekstuknummer
- boekingsdatum
- valutadatum
- omschrijving boeking
- bedragen (debet en credit, eventueel saldo)

Wij vragen u een download te maken van alle grootboekrekeningen, die betrekking hebben op de 
netto-omzet van de periode, waarover u NOW heeft aangevraagd. Wij verzoeken u vast te stellen 
dat de download aansluit op de saldibalans, zoals genoemd onder 3d.

Met behulp van deze download stellen wij ook vast wat de drie grootste omzetboekingen zijn 
geweest in de periode twee maanden vóór en twee maanden na de meetperiode. Voor deze 
omzetboekingen vragen wij de hieronder genoemde documenten op.

3h. Verkoopfacturen van de drie grootste omzetboekingen in periode twee maanden vóór de 
meetperiode.

3i. Verkoopfacturen van de drie grootste omzetboekingen in periode twee maanden na de 
meetperiode.

3j. Orderdocumenten behorende bij de verkoopfacturen vermeld bij uitvraag 3h en 3i
3k. Leveringsdocumenten behorende bij de verkoopfacturen vermeld bij uitvraag 3h en 3i
31. Bankafschriften ontvangsten behorende bij de verkoopfacturen vermeld bij uitvraag 3h en 3i



@minszw.nl>From:
Sent:

<
Wed, 10 Feb 2021 18:03:10 +0100

@minszw.nl>
RE: Rappel opvraag gegevens NOW1 Oaksoft BV 820899604L01.pdf

To: <
Subject:

Ik ben nu bezig et dossier 
lid 6. Vanwaar die vraag betreffende Oaksoft?

Daar speelt dezelfde problematiek. En deze heb je opgelost dmv verwijzing naar artikel 6,

Van:
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 17:49

@minszw.nl>
Onderwerp: RE: Rappel opvraag gegevens NOW1 Oaksoft BV 820899604L01.pdf
Aan: <

Hoi

Dit is geregeld in artikel 6, lid 6 van de NOW. Vooruitontvangen of nog te ontvangen bedragen toerekenen aan periode waarop 
deze betrekking hebben.

Heb je hiermee voldoende antwoord op je vraag?

Groet

S>minszw.ni>Van:
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 14:53

(5)minszw.nl>
Onderwerp: FW: Rappel opvraag gegevens NOW1 Oaksoft BV 820899604L01.pdf

<

Aan: <

Dit betreft de casus die we net besproken hebben aan de telefoon. Ik heb de vraagstelling in de belnotitie verwerkt.
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@minszw.nl>From:
Sent:

<
Tue, 13 Apr 2021 09:51:06 +0100

@minszw.nl>
RE: Uitstel reactie op rappel opvraag gegevens NOW1 regeling Oaksoft BV 820899604L01.pdf

To: <
Subject:

Ik heb het conceptrapport naar jou doorgezet, zoals zojuist besproken. Onderstaande mail heb ik niet toegevoegd in DIANE 
wegens de persoonlijke informatie die erin staat.
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@MINSZW.NL>
Wed, 21  Apr 2021  07:48:35 +0100

@minszw.nl>;" 
@minszw.nl>

RE: Conceptrapport 2020NOW12021857 Oaksoft

From:
Sent:

<

@minszw.nl>To: < <
Cc: <
Subject:

Akkoord! Graag verzenden!

Van:
Verzonden: vrijdag 16 april 2021 15:01
Aan:
Onderwerp: Conceptrapport 2020NOW12021857 Oaksoft

Ik heb het conceptrapport van Oaksoft naar je doorgezet. Deze kan uit.

Groet,
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"Rijksvideo Vergaderen" <messenger@webex.com> 
Thu, 6 May 2021 15:33:52 +0100

From:
Sent:

@minszw.nl>
Vergadering gepland: Conceptrapport Oaksoft NOW1
Webex_Meeting.ics
Normal

To: <
Subject:
Attachments:
Importance:

U bent de host voor deze Webex-vergadering.

Wanneer het tijd is, start u hier uw Webex-vergadering.

woensdag 12 mei 2021
15:30 | (UTC+02:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen | 1 uur

Vergadering starten

Meer manieren om deel te
nemen:

Deelnemen via de vergaderingskoppeling

Deelnemen via

vergaderingsnummer

Vergaderingnummer (toegangscode): 
Wachtwoord vóórvergadering:

Deelnemen via telefoon

Alleen VolP
gebruiken

Als u een host bent, kunt u hier klikken om hostinformatie te 
bekijken.

Hulp nodig? Ga naar https://help.webex.com
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@minszw.nl>From:
Sent:

<
Tue, 18 May 2021 10:38:05 +0100

@minszw.nl>To: <
Subject:
Attachments:

Oaksoft
41 definitief rapport.docx

Hoi

Ik heb e.e.a. als volgt aangepast. Wat vind jij daarvan?

Groet
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@MINSZW.NL>
Thu, 20 May 2021 07:13:54 +0100

@minszw.nl>;"
@minszw.nl>

RE: Definitief rapport 2020NOW12021857 Oaksoft BB

From:
Sent:

<

@minszw.nl>To: < <
Cc: <
Subject:

Akkoord! Graag verzenden!

@minszw,nl>Van:
Verzonden: dinsdag 18 mei 2021 11:56

@MINSZW,NL>
Onderwerp: Definitief rapport 2020NOW12021857 Oaksoft BB

<

Aan: <

Ik heb het definitieve rapport van Oaksoft naar je doorgezet. Aanvrager was niet akkoord en er heeft overleg plaatsgevonden. 
In tegenstelling tot andere rapporten hebben we besloten deze reactie ditmaal in het rapport op te nemen.

Groet
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@minszw.nl>From:
Sent:

<
Tue, 8 Jun 2021 12:58:01 +0100

@minszw.nl> 
Overzicht ontbrekende stukken Oaksoft

To: <
Subject:

Hoi

Ben jij al begonnen met het overzicht van ontbrekende stukken van Oaksoft? Zo ja, wanneer kan ik deze verwachten?

Dit heeft nogal prioriteit. Ik wil uiterlijk morgen deze lijst naar de heer mailen.

Groet
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@minszw.nl>From:
Sent:

<
Tue, 8 Jun 2021 15:05:14 +0100

@minszw.nl>
Benodigde documentatie 2020NOW12021857 - Oaksoft BV

To: <
Subject:

Hallo

Hierbij een overzicht van de benodigde informatie

Oaksoft B.V. vormt een groep met drie andere entiteiten: 
Geve Holding B.V.
Coltang B.V.
RentBuddy-eu B.V.
Oaksoft B.V.

Voor Oaksoft geldt dat de stukken uit de bijlage Gegevensuitvraag zijn aangeleverd. Hierbij is artikel 6, lid 6 NOW1 echter niet
We vragen u daarom alle omzet die betrekking heeft 

op een langere periode, waaronder de omzet uit de verkoop van licenties, naar rato aan de meetperiode toe te rekenen.
toegepast.

Voor Geve Holding B.V., Coltang B.V. en RentBuddy-eu B.V. hebben wij geen gegevens ontvangen. We vragen u daarom de 
betreffende gegevens alsnog aan te leveren conform onze bijlage Gegevensuitvraag.
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"controleNOW" <controleNOW@minszw.nl> 
Thu, 2 Sep 2021 13:06:07 +0100

From:
Sent:

@minszw.nl> 
@minszw.nl> 

FW: Oaksoft BV LHN  820899604L01

To: <
Cc: <
Subject:

@uwv.nl>
Verzonden: donderdag 2 september 2021 12:35 
Aan: controleNOW <controleNOW@minszw.nl> 
Onderwerp: Oaksoft BV LHN  820899604L01

Van; <

Bericht van Zivver

X

Nieuw beveiligd bericht van
(UWV) met het onderwerp: Oaksoft BV LHN
820899604L01

Toegang tot plaform

of klik op deze link om het bericht te openen.

Nadat wij het Zivver-bericht hebben verzonden, is het 8 weken te lezen. 
Daarna wordt de inhoud automatisch verwijderd. Lees voor meer 
informatie over het gebruik van Zivver op UWV.nl/Zivver.

De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening

mee dat deze email alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op deze e-mail komt niet bij de

afcender aan.

0Bezoek het Zivver Hein Center voor meer informatie of support.

1630578927
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controleNOW'From:
Sent: Wed, 15 Sep 2021 12:27:05 +0100

@minszw.nl>To: <
Subject: FW: Oaksoft BV LHN 820899604L01

Hoi

Ik kan deze mail niet openen, maar is wel voor mij bestemd. Zou jij deze mail in Zivver naar mij willen doorsturen. Heeft nogal 
spoed volgens UWV.

Groet

@uwv.nl>
Verzonden: donderdag 2 september 2021 12:35 
Aan: controleNOW <controleNOW@minszw.nl> 
Onderwerp: Oaksoft BV LHN 820899604L01

Van: <

Bericht van Zivver

X

Nieuw beveiligd bericht van
(UWV) met het onderwerp: Oaksoft BV LHN
820899604L01

Toegang tot plaform

of klik op deze link om het bericht te openen.

Nadat wij het Zivver-bericht hebben verzonden, is het 8 weken te lezen. 
Daarna wordt de inhoud automatisch verwijderd. Lees voor meer 
informatie over het gebruik van Zivver op UWV.nl/Zivver.

De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening

mee dat deze email alleen voor notiticatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op deze e-mail komt niet bij de

afzender aan.
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0Bezoek het Zivver Hein Center voor meer informatie of support.

1630578927



From:
Sent:

< >
Wed, 15 Sep 2021 12:56:43 +0100

@minszw.nl> 
FW: Oaksoft BV LHN 820899604L01

To: <
Subject:

X

Nieuw beveiligd bericht van 
met het onderwerp: FW: Oaksoft BV LHN 820899604L01

(controlenow@minszw.nl)

Open bericht

of klik op deze link om het bericht te openen.

De afzender gebruikt Ziwer ter bescherming van data en privacy, en kan zien wanneer het bericht is geopend. Houd er 

rekening mee dat deze email alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op deze e-mail komt niet 

bij de afzender aan.

Bezoek het Ziwer Help Center voor meer informatie of support.
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08-11-2021 09:56 FW: Oaksoft BV LHN 820899604L01

@minszw.nl

FW: Oaksoft BV LHN 820899604L01
<controlenow@minszw.nl>, @minszw.nl>

< controlenow@minszw.nl > donderdag 2 september 2021 12:35

Bij deze.
15 sep. 2021,13:56 
Aan:
Beste

Zou ik van jou in onderstaande zaak de onderliggende stukken van jullie kunnen ontvangen, op 
verzoek van collega 
CC wat mij betreft. Alvast bedankt!

? Collega kan meteen worden meegenomen in de

Ik kan in mijn mailbox nl. niet (meer) achterhalen of ik dit verzoek eerder al gedaan heb.

Groeten,

@uwv.nl>Van:
Verzonden: donderdag 2 september 2021 12:25 
Aan:
Onderwerp: RE: 2021-07-30 voorlegger KC Oaksoft BV

<

@uwv.nl><

Hoi
Ik heb je ook geen mail gestuurd, ik heb je aangesproken.

De casus.
Oaksoft (820899604L01) heeft een UvB onderzoek gekregen. In dat onderzoek is gecorrespondeerd tussen 
Oaksoft en het UvB. Uit eindelijk heeft het UvB besloten dat het omzetverlies op 0 gezet moest worden omdat 
Oasoft zich niet aan zijn informatieplicht heeft gehouden.

Vervolgens gaat Oaksoft in bezwaar tegen het omzetverliespercentage.

Ik heb contact gehad met UvB. Ik heb gevraagd om die correspondentie waaruit blijkt dat UvB om stukken 
gevraagd heeft en waaruit blijkt dat Oaksoft niet geleverd heeft. Deze informatie zou ik kunnen krijgen van UvB, 
maar dat gaat via een e-mailadres van JKC. Ik heb geen toegang tot dat e-mailadres.

Jij gaf aan dat je e-mail zou sturen naar het UvB met het verzoek om die correspondentie op te vragen.

Ik heb nog niets ontvangen. Ik heb die stukken wel nodig om mijn beslissing te kunnen onderbouwen. Namelijk 
ongegrond omdat het omzetverlies niet vastgesteld kan worden door het UvB.

Greetz

@uwv.nl>
Verzonden: woensdag 1 september 2021 16:08
Aan:
Onderwerp: FW: 2021-07-30 voorlegger KC Oaksoft BV

Van: <

@uwv.nl><

Beste collegae,

https://app.zivver.com/print.html#/?share=00c55d71-07a6-4f5d-81f8-ff79a2eb4e1 b&conversation=94f69df8-1d52-447c-95e7-c6189702ee37 1/4
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08-11-2021 09:56 FW: Oaksoft BV LHN 820899604L01

In deze zaak Oaksoft kan ik niet meer terugvinden dan deze mail van 
de betreffende mail nog sturen waar het over gaat en dan ga ik kijken wat ik nog voor jullie 
kan/moet doen!

Kunnen jullie me

Groeten,

@uwv.nl>Van:
Verzonden: maandag 2 augustus 2021 13:44 
Aan:

<

@uwv.nl>;<
@uwv.nl><

@uwv.nl>;
Onderwerp: FW: 2021-07-30 voorlegger KC Oaksoft BV

@uwv.nl>CC: < <

Hoi

Nog even wat opmerkingen in deze zaak.

Het bezwaar inhoudelijk lijkt mij gericht tegen het besluit definitieve vaststelling, d.d. 260521 
waarvan wg zegt dat hij dit niet ontvangen heeft. De oplossingen die jij aandraagt, zien ook op 
dat besluit. Dan dient het besluit ook betrokken te worden in de heroverweging. Normaliter 
zenden wij het besluit dan per ommegaande toe en vragen of het bezwaar van werkgever ook 
tegen dit besluit is gericht, indien eerst vast is komen te staan of aannemelijk is gemaakt dat wg 
het besluit inderdaad niet ontvangen heeft.

Art 6a NOW 1 wordt toegepast indien het omzetverlies van het concern <20% bedraagt en dat 
van de individuele werkmaatschappij wel > 20% is. Een accountantsverklaring is dan echter wel 
vereist.

Zou je de voorlegger willen aanvullen onder het kopje situatie met de inhoud van de beslissingen? 
Is er een accountantsverklaring overgelegd? Waarom heeft werkgever geweigerd om mee te 
werken aan het onderzoek van UVB?
Wat is er uit de klachtenprocedure gekomen?

De vaststelling van het omzetverlies, zowel de berekening als de controle hierop, ligt in principe 
bij UVB en is behoorlijk in beton gegoten. Op het moment dat wij hier vanaf willen wijken, hebben 
we toch we! iets meer gegevens nodig over de omstandigheden en waarom wg niet wil of kan 
voldoen aan de voorwaarden die de Regeling hiervoor geeft. Dus een pragmatische oplossing zie 
ik niet direct, misschien als alle gegevens compleet zijn, mogelijk wel.

Na aanvulling vd voorlegger, kun je hem wmb opnieuw voorleggen.

Groeten,
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08-11-2021 09:56 FW: Oaksoft BV LHN 820899604L01
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@minszw.nl

FW: FW: Oaksoft BV LHN  820899604L01
@uwv.nl>,

@uwv.nl>, @minszw.nl>

@minszw.nl > woensdag 15 september 2021  13:56

Beste en

Hierbij ontvangen jullie de stukken waaruit blijkt dat betreffende aanvrager de gevraagde stukken niet heeft 
opgeleverd, maar hier voldoende gelegenheid voor heeft gehad. Het volgende traject is afgelegd voor dit dossier:

1.  Brief gegevensuitvraag 5-1-2021 (bijgevoegd)
2. Telefonisch conctact 28-1-2021  over onderwerpen genoemd in rapport van bevindingen en genoemd in bezwaar
3. Mail 2-2-2021
4. Rappelbrief 5-2-2021 (bijgevoegd)
5. Telefonisch contact 10-1  -2021  met vraag of brieven en mails zijn doorgekomen. Dit is bevestigd door aanvrager. 
Tevens discussie over onderwerpen genoemd in rapport van bevindingen.
6. Mail uitstel 25-2-2021
7. Telefonisch contact uitstel 16-3-2021  met verzoek om uitstel (vermeld in brief uitstel 22-3-2021)
8. Brief uitstel 22-3-2021 (bijgevoegd)
9. Conceptrapport 21-4-2021  (bijgevoegd)
10.  Telefonisch verzoek van aanvrager om conceptrapport te bespreken 6-5-2021
10.  Telefonisch overleg 12-5-2021 over inhoud conceptrapport
11.  Rapport van bevindingen 20-5-2021 (reeds in jullie bezit, niet meegestuurd)

Zoals jullie hieruit kunnen opmaken, hebben wij de aanvrager meer dan voldoende gelegenheid gegeven om 
stukken aan te leveren.

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

17  sep. 2021,08:59

Bijlagen:

• 1.  Opvraag gegevens NOW1  regeling Oaksoft BV 820899604L01 .pdf (85.3 kB)
• 2. Rappel opvraag gegevens NOW1  Oaksoft BV 820899604L01.pdf (125.2 kB)
• 3. Uitstel reactie op rappel opvraag gegevens NOW1  regeling Oaksoft BV 820899604L01 .pdf (125.7 kB)

Aan:

Bij deze.
schreef op woensdag 15 september 2021  13:56
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