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Betreft verklaring van deskundige derde in het kader van de aanvraag tot vaststelling van de NOW-subsidie aan het 
UWV 

Geachte heren 

U heeft ons op 30 december 2020 opdracht gegeven om een derden verklaring af te geven bij de NOW-aanvraag tot 
vaststelling over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 op grond van de Regeling van de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020, bekend onder nummer 0000046630 – hierna “NOW-regeling” 
van Eindhovens Psychologisch Instituut B.V. en aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en u de 
feitelijke bevindingen die resulteren uit deze werkzaamheden re rapporteren. 

Bijgaande sturen wij u deze derden verklaring inclusief gewaarmerkte bijlage die u kunt verstrekken aan het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. 

Profiel van de deskundige derde 

 ABAB Accountants B.V., Kamer van Koophandel nummer 18028690, verleent als accountant diensten ten behoeve 
van het voeren van de financiële administratie, het opstellen van de jaarrekening en/of fiscale dienstverlening. 

ABAB Accountants B.V. had voordat deze opdracht werd geaccepteerd al een formele cliëntrelatie met Eindhovens 
Psychologisch Instituut B.V. Vanaf boekjaar 2019: Aantal jaren (afgerond): 2  

Ondergetekende deskundige derde heeft de hierna opgenomen werkzaamheden naar eer en geweten uitgevoerd 
en zich hierbij gedistantieerd van niet integer handelen of nalaten.  

De door de deskundige derde verrichte werkzaamheden  
Ondergetekende heeft aan de hand van de aanvraag tot vaststelling op 28 maart 2022 de wijze waarop de aanvraag 
tot vaststelling tot stand is gekomen en de wijze waarop de regels zijn nageleefd met de aanvrager besproken.  

De werkzaamheden zijn mede gebaseerd op een risicoanalyse, uitgevoerd door het ministerie van SZW, gericht op 
mogelijke niet-naleving van de voorwaarden uit de NOW-regeling. Hierbij moet gedacht worden aan een lagere 
werkelijke omzetdaling dan in de aanvraag is opgegeven en het niet uitbetalen van de nettolonen aan de 
werknemers. Hieronder zijn de werkzaamheden opgenomen die uitgevoerd dienen te zijn, voor zover van toepassing. 
Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om deze verklaring te kunnen afgeven. 

Ad 1. Gesprek tussen ondergetekende en de leiding van de organisatie ten aanzien van de inhoudelijke aspecten van de 
aanvraag tot vaststelling inclusief het kennis nemen van de situatie van de aanvrager tijdens Covid-19 waarin de volgende 
aspecten aan bod zijn gekomen:  
1.1 Wie heeft de aanvraag tot vaststelling opgesteld?  
1.2 Hoe is geborgd dat de gegevens van de aanvrager in de aanvraag correct verwerkt zijn en hoe is vastgesteld dat 

deze overeenkomen met een recent uittreksel van de KvK of de digitale registratie bij de KvK?  
1.3 Hoe is door de aanvrager geborgd dat er geen omzet op onjuiste rekeningen is geboekt in de meetperiode 

(verlagen van de kosten, tijdelijk parkeren op tussenrekeningen)?  
1.4 Volstaat een derdenverklaring op basis van de gegevens uit de aanvraag tot vaststelling?  
1.5 Heeft de aanvrager ten aanzien van de administratie nog ondersteuning nodig gehad inzake de verwerking van 

de administratie met betrekking tot de boekingen van omzet en loonadministratie? 
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1.6 Zijn de administraties, zoals de grootboekadministratie en de loonadministratie zodanig bijgewerkt dat de 
voorgeschreven werkzaamheden door de derde deskundige uitgevoerd kunnen worden?  

1.7 Zijn onderliggende brondocumenten, die voor het uitvoeren van de voorgeschreven werkzaamheden door de 
derde deskundige noodzakelijk zijn, aanwezig en beschikbaar?   

1.8 Is de omzet zoals gedefinieerd in de regeling gedaald met de oorspronkelijk verwachte daling bij de initiële 
aanvraag en zo nee, wat was hiervan de reden?  

1.9 Is de aanvrager gedurende de crisis nieuwe activiteiten begonnen of zijn andere baten verkregen (zoals 
bijvoorbeeld subsidies) of is op andere wijze omzetverlies voorkomen (door bijvoorbeeld uitleen personeel) en 
zo ja, hoe zijn deze nieuwe inkomstenbronnen in de administratie verwerkt?  

1.10 Is omzet als gevolg van de nieuwe activiteiten meegenomen in de omzetbepaling over de meetperiode en op 
welke grootboekrekeningen zijn deze activiteiten geboekt?   

1.11 Zijn de andere baten die onder het omzetbegrip van de NOW-subsidie vallen in de omzetbepaling over de 
meetperiode meegenomen en op welke grootboekrekeningen zijn deze activiteiten geboekt?   

1.12 Zijn dezelfde grondslagen toegepast voor de bepaling van de omzet in de meetperiode als voor de bepaling van 
de omzet in de referentieperiode en zijn beide bepaald in overeenstemming met de vereisten zoals opgenomen 
in artikel 1.2 van de NOW-regeling? Indien van toepassing dient hierbij apart gevraagd te worden naar de 
verwerking van de onderhanden projecten en de onderhanden voorraden.   

1.13 Indien sprake is van een groep: Welke entiteiten behoren tot de groep en is van alle entiteiten ook een 
omzetbedrag in de aanvraag tot vaststelling verwerkt? De aanvrager geeft hierbij inzage in de benodigde 
informatie.   

1.14 Indien er sprake is van een groep: Zijn er wijzigingen in de structuur van de groepsorganisatie geweest?  
1.15 Indien sprake is van een groep: Wat heeft de aanvrager gedaan om (eventuele) intercompany transacties te 

onderkennen en hoe is vastgesteld dat deze transacties binnen de groep conform de regeling zijn uitgevoerd?  
 
Van de ondergetekende wordt verwacht dat zij in een dossier de belangrijkste zaken uit het gesprek vastleggen in 
een besprekingsverslag, met daarbij een verwijzing naar door de aanvrager overlegde brondocumentatie. In geval 
van geconstateerde afwijkingen legt de ondergetekende in het dossier vast welk herstel in de aanvraag tot 
vaststelling heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het gesprek.  
 
Ad 2. Werkzaamheden ten aanzien van de omzetdaling, waarbij de aanvrager de ondergetekende inzage heeft gegeven in 
brondocumentatie en achterliggende documentatie waaruit blijkt en de ondergetekende constateert dat:  
2.1 De meetperiode overeenkomt met de meetperiode die is vermeld in de initiële aanvraag;  
2.2 Indien er sprake is van een groepsstructuur: er van de op basis van de in het gesprek onderkende entiteiten 

omzet is meegenomen in de aanvraag. De aanvrager heeft de benodigde brondocumentatie hiervoor overlegd, 
zoals de (digitale) Kamer van Koophandel registratie en de jaarrekening 2019 en 2020 van de aanvrager.   

2.3 De opgegeven omzetdaling in de meetperiode correct is berekend (rekenkundig juist is) en in het formulier ten 
minste 20% bedraagt;  

2.4 De gegevens op het aanvraagformulier over de omzet in de referentieperiode en de meetperiode, voor zover 
relevant en toepasbaar, aansluiten op de administraties over 2019 en 2020, de BTW-aangiftes over deze 
periodes en de jaarrekening 2019 of IB aangifte 2019;  

2.5 10 (of minder indien er minder zijn) willekeurige, door de derde deskundige geselecteerde, creditboekingen die 
zijn geboekt op tussenrekeningen in de balans of op kostenrekeningen in de resultatenrekening gedurende de 
meetperiode niet tot de netto omzet behoren;  

2.6 10 (of minder indien er minder zijn) willekeurige, door de derde deskundige geselecteerde, debetboekingen in 
de meetperiode, op omzetrekeningen in de meetperiode mogen worden verwerkt;  

2.7 5 willekeurige, door de derde deskundige geselecteerde, (of minder indien er minder zijn) creditnota’s in de 
meetperiode mogen worden verwerkt;  

2.8 De omzet van de 5 grootste facturen/bankontvangsten/kasontvangsten in de twee maanden na afloop van de 
meetperiode en de omzet van de 3 grootste facturen/bankontvangsten/kasontvangsten in de twee maanden 
voorafgaande aan de meetperiode in de betreffende periode mogen worden verwerkt aan de hand van 
orderbevestigingen, contracten, levering/pakbonnen, betaaldata en/of urenspecificaties;  

2.9 5 (of minder indien er minder zijn) willekeurig, door de derde deskundige, geselecteerde brondocumenten ten 
grondslag liggend aan nieuwe activiteiten in de omzetbepaling over de meetperiode zijn meegenomen; Selectie 
van de brondocumenten vindt plaats op basis van boekingen in het grootboek van de aanvrager in de 
meetperiode.  

2.10 5 (of minder indien er minder zijn) willekeurig, door de derde deskundige, geselecteerde brondocumenten ten 
grondslag liggend aan andere baten, die in het kader van de omzetbepaling voor de NOW moeten worden 
betrokken, in de omzetbepaling over de meetperiode zijn meegenomen. Selectie van de brondocumenten vindt 
plaats op basis van boekingen in het grootboek van de aanvrager in de meetperiode.  

 
3. Werkzaamheden ten aanzien van de loonsom, waarbij de aanvrager de ondergetekende inzage heeft gegeven in 
brondocumentatie en achterliggende documentatie waaruit blijkt en de ondergetekende constateert dat:    
3.1 De verzamelloonstaat aansluit bij de loonaangifte over de periode maart-april-mei 2020;   
3.2 De namen en (totaal)bedragen van de nettosalarissen van de werknemers zoals opgenomen in de 

verzamelloonstaat overeenkomen met de bankmutaties of kasmutaties in deze periode.   






