
wordt overlegd, wordt de subsidie dus ook op nihil vastgesteld. In een beleidsregel 
worden op dit punt verdere voorwaarden gesteld. 

Daarnaast is in dit lid geregeld dat de subsidie van de werkgever die om 
toepassing van artikel 7 heeft verzocht, op nihil wordt vastgesteld, als niet aan 
alle voorwaarden van artikel 7 is voldaan. Dit betekent ook dat de subsidie op nihil 
wordt vastgesteld als bij de vaststelling van de subsidie is verzocht om toepassing 
van artikel 7, terwijl de omzetdaling van het gehele concern 20% of meer is. Tot 
slot wordt de subsidie op nihil vastgesteld als in strijd is gehandeld met de 
verplichting geen dividend of bonussen uit te keren of geen eigen aandelen in te 
kopen, of wanneer geen overeenkomst met vakbonden is gesloten over het 
bonus- en dividendbeleid, bedoeld in artikel 16, tweede lid. 

Zesde lid 
In het zesde lid is opgenomen dat de subsidie wordt vastgesteld binnen 52 weken 
na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling. Tegen de vaststelling is uiteraard 
bezwaar en beroep mogelijk. Door een termijn van 52 weken aan te houden 
bestaat voldoende tijd om een goede controle te verrichten van de verzoeken om 
vaststelling en de daarbij aangeleverde gegevens. Om enerzijds een zo spoedig 
mogelijke afhandeling van de aanvragen mogelijk te maken en anderzijds 
misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk te voorkomen zullen risicogerichte 
controles worden ingericht. Voor de meeste werkgevers zal gelden dat de hoogte 
van de vast te stellen subsidie goed is vast te stellen op basis van de aan te 
leveren stukken bij het verzoek tot vaststelling. 

Artikel 18. Terugvordering 

Overeenkomstig artikel 4:95, vierde lid, Awb, is in dit artikel bepaald dat 
onverschuldigd betaalde voorschotten kunnen worden teruggevorderd. Meer 
specifiek is bepaald dat als op enig moment blijkt dat de subsidie ten onrechte of 
voor een te hoog bedrag is verstrekt, het subsidiebedrag kan worden 
teruggevorderd van de werkgever. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als blijkt dat de 
aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt tijdens de 
aanvraagprocedure en op basis van de juiste informatie geconcludeerd wordt dat 
de subsidie ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt. Terugvordering 
is ook mogelijk indien de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de 
verplichtingen die zijn verbonden aan de subsidie. 

Artikel 19. Wijziging subsidievaststelling 

In dit artikel is geregeld dat de subsidievaststelling kan worden ingetrokken of 
gewijzigd, als op enig moment blijkt dat de werkgever door zijn handelen of 
nalaten gehandeld heeft in strijd met het doel van deze subsidieregeling. Hierbij 
moet met name gedacht worden aan vormen van misbruik en oneigenlijk gebruik 
van de regeling, die ertoe zouden kunnen leiden dat subsidiebedragen terecht 
komen bij werkgevers die bewust handelingen hebben verricht om in aanmerking 
te komen voor de subsidie, of grotere bedragen aan subsidie dan waar ze zonder 
die handelingen voor in aanmerking gekomen zouden zijn. Het gaat daarbij niet 
om aspecten die reeds meegenomen zijn in de vaststelling van de hoogte van de 
subsidie. 
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Deze mogelijkheid laat de mogelijkheden om de subsidievaststelling te wijzigen of 
in te trekken op grond van artikel 4:49 Awb onverlet. 

Artikel 20. Mandaat, volmacht en machtiging UWV en Inspectie SZW 

Deze regeling is gebaseerd op de Kaderwet SZW-subsidies. Die wet heeft 
betrekking op subsidieverlening door de Minister. Het onderhavige artikel voorziet 
in mandaatverlening aan de Raad van Bestuur van het UWV. De Raad van Bestuur 
van het UWV zal deze regeling namens de Minister uitvoeren. Die uitvoering 
betreft alle taken die aan de Minister zijn opgedragen. Dat betreft onder meer het 
gehele proces van aanvraag, beslissingen, de behandeling van bezwaar- en 
beroepschriften tegen besluiten die zijn genomen op grond van deze regeling. Het 
UWV op zijn beurt kan ondermandaat verlenen aan functionarissen die werkzaam 
zijn bij dat instituut. Dat kunnen naast functionarissen in dienst van het UWV, ook 
personen zijn die van buiten zijn ingehuurd, zolang deze personen maar onder 
gezag van het UWV werkzaam zijn bij het UWV. 
Op grond van het vierde lid worden de door de voorzitter van de Raad van Bestuur 
functionarissen van het UWV aangewezen die zijn belast met het toezicht op de 
naleving van de in artikel 14, 15 of 16 genoemde verplichtingen. Deze aanwijzing 
is gebaseerd op artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies. Op grond 
van het vijfde lid kunnen in aanvulling daarop ook functionarissen, werkzaam bij 
het Ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid worden belast met dat toezicht. 
Het gaat daarbij om functionarissen, werkzaam bij de Inspectie SZW, voor zover 
zij zijn aangewezen door de inspecteur-generaal, en om functionarissen werkzaam 
bij de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering, voor 
zover aangewezen door de directeur van die directie. 

Artikel 21 en 22. Financiering en verslaglegging 

In de artikelen 21 en 22 worden regels gesteld met betrekking tot de financiering 
van de regeling ten laste van de rijksbegroting. Als uitvoerder van de regeling 
draagt het UWV zorg voor het beheer en de administratie van de financiële 
middelen. Daartoe wordt op grond van artikel 21 door het UWV bij de Minister 
periodiek een opgave gedaan van het totaalbedrag van de geraamde lasten 
(subsidielasten en uitvoeringskosten). 

Artikel 21 regelt de bevoorschotting, inclusief de mogelijkheid om af te wijken. Het 
bedrag van de opgegeven lasten, wordt gestort op de rekening-courant, bedoeld 
in artikel 5.16, onderdeel b, van de Regeling Wfsv. Dit is de rekening-courant die 
het UWV aanhoudt bij het Rijk. 

Afrekening vindt ingevolge artikel 22 plaats via de jaarrekening. 
De kosten van deze regeling zullen worden gefinancierd uit de algemene 
middelen. Er is in voorzien dat de middelen die in het kader van deze regeling 
nodig zijn, afzonderlijk worden geadministreerd. UWV zal deze kosten tevens 
afzonderlijk opnemen in de jaarrekeningen het jaarverslag van het UWV op grond 
van artikel 49 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatiewerk en inkomen. Voor 
de kosten geldt vervolgens de reguliere verantwoordingssystematiek. 

Artikel 23 
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Artikel 23, eerste lid; regelt dat de naam Van de Inspectie SZW, wordt vervangen 
voor de dan geldende naam 'Nederlandse Arbeidsinspectie'. Deze wijziging treedt 
in werking met ingang van 1 januari 2022. 

Artikel 5, derde lid, van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen, waarnaar 
in artikel 8, eerste lid, onderdelen a en b, van de regeling, maar ook in de Eerste, 
Tweede, Derde, Vierde en Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor 
behoud van werkgelegenheid is verwezen, komt per 1 januari 2022 te vervallen. 
Anticiperend hierop is in artikel 23, tweede lid, en artikel 24, eerste lid, geregeld 
dat met ingang van 1 januari 2022 duidelijk is dat gekeken moet worden naar 
artikel 5, derde lid, van het Dagloonbesluit werknemersregelingen zoals dat luidde 
op 31 december 2021. 

Artikel 24. Inwerkingtreding en vervaldatum 

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing van de 
regeling in de Staatscourant, met uitzondering van artikel 23, dat met ingang van 
1 januari 2022 in werking treedt. De regeling vervalt op 1 juli 2024. 
Om te voorkomen dat bij een late afwikkeling van de subsidie de bepalingen in de 
regeling inzake de vaststelling niet meer gelden, is in het derde lid bepaald dat de 
regeling van toepassing blijft op de afwikkeling van subsidieaanvragen op grond 
van deze regeling. Dit ziet ook op het mandaat dat aan UWV is verleend. 
Ook nadat de subsidie is vastgesteld, blijven de verplichtingen voor werkgevers 
van toepassing om tot vijf jaar na de vaststelling inzage te geven in de 
administratie en mee te werken aan een namens de Minister ingesteld onderzoek 
dat erop is gericht de Minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor 
het nemen van een besluit over het verstrekken van de subsidie, de vaststelling 
van de rechtmatigheid daarvan, of de ontwikkeling van het beleid van de Minister. 
Om die reden is in het vierde lid expliciet bepaald dat deze verplichtingen blijven 
gelden na de vervaldatum van de regeling gedurende de periode van vijf jaar na 
de vaststelling. Indien daartoe aanleiding is, kan bij beschikking de vaststelling 
van de subsidie worden gewijzigd. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 

A.D. Wiersma 
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