
(naam entiteit) te  (statutaire vestigingsplaats) met 
loonheffingennummer  samengesteld op basis van de van 

 ((statutaire) benaming van het bestuur of bijv. de beherend vennoot van de 
entiteit) (hierna: ‘het bestuur’) gekregen informatie:

de opgave van de netto-omzet over de referentieperiode en de netto-omzet over de periode van  (begindatum 
tijdvak) tot en met  (einddatum tijdvak) van  (naam 
entiteit of, indien van toepassing, NOW-concern);
of
de opgave van de netto-omzet over de referentieperiode en de netto-omzet over de periode van  (begindatum 
tijdvak) tot en met  (einddatum tijdvak) van  (naam 
entiteit of, indien van toepassing, NOW-concern) als onderdeel van onze gecombineerde samenstelwerkzaamheden inzake de 
netto-omzet over de aaneengesloten perioden van de   derde tranche (NOW3.1),   vierde tranche (NOW3.2),   vijfde tranche 
(NOW3.3),   zesde tranche (NOW4);
de volgende beweringen over de loonsom (hierna: ‘de specifieke aspecten van de loonsom’) over de periode 
van  (begindatum tijdvak) tot en met  (einddatum tijdvak) van 

 (naam entiteit):
alle nettolonen uit de loonaangifte die meetellen in de berekening van de NOW-subsidie zijn daadwerkelijk uitbetaald aan de 
betreffende werknemers
er zijn geen gefingeerde dienstverbanden aangegaan
voor zover sprake is van bevindingen voortvloeiende uit bovenstaande twee beweringen, hebben deze geleid tot een 
neerwaartse wijziging van de loonaangifte over de betreffende aangiftetijdvakken

de bewering van  (naam entiteit): dat er is voldaan aan de verplichtingen 
van artikel 14 van de NOW 3-regeling of artikel 16 van de NOW 4-regeling tot en met de datum van de aanvraag tot vaststelling.

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij:

paragraaf 30 van Standaard 4415N niet toegepast;

volstaan met het overnemen van de gegevens waarover een verklaring van 
(naam groepsaccountant) d.d.  is ontvangen ten behoeve van accountants die bij aanvragen tot vaststelling van 
de NOW 3-subsidie of NOW 4-subsidie bij entiteiten die onderdeel zijn van 
(naam concern) betrokken zijn als samenstellend accountant. Wij hebben voldaan aan de vereisten van paragraaf 30 van Standaard 
4415N.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 
4415N, ‘Accountantsopdracht bij de NOW-regelingen - Aan assurance verwant’ en het accountantsprotocol behorend bij de NOW 3-
en NOW 4-regelingen inclusief het van toepassing zijnde addendum (hierna: ‘het accountantsprotocol’). Op grond van deze 
Standaard wordt van ons verwacht dat wij het bestuur van  (naam entiteit) 
ondersteunen bij het opstellen van de aanvraag tot vaststelling in overeenstemming met de vereisten bij of krachtens de NOW 
3-regeling of NOW 4-regeling. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving en de NOW 3-regeling of NOW 4-regeling toegepast.

Bij deze samenstellingsopdracht is het bestuur van  (naam entiteit) er 
verantwoordelijk voor dat de informatie juist en volledig is en voor de aanlevering van alle relevante informatie in overeenstemming 
met de vereisten bij of krachtens de NOW 3-regeling of NOW 4-regeling. Wij hebben onze samenstellingswerkzaamheden, aangevuld 
met de werkzaamheden zoals voorgeschreven in Standaard 4415N en het accountantsprotocol, in overeenstemming met de daarvoor 
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat het bestuur aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben geen assurance-opdracht uitgevoerd waardoor wij geen oordeel of conclusie verstrekken met betrekking tot de 
door ons samengestelde elementen in de aanvraag tot vaststelling. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van deze 
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versie 2022-2

Samenstellingsverklaring van de accountant inzake de 
aanvraag tot vaststelling van de derde, vierde, vijfde of zesde 
aanvraagperiode (NOW 3.1, 3.2, 3.3 of 4) van de NOW 3- of 
NOW 4-subsidie
Aan: opdrachtgever

Wij hebben in het kader van de   derde tranche (NOW3.1)   vierde tranche (NOW3.2)   vijfde tranche (NOW3.3)   
zesde tranche (NOW4) van de Derde of Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 
(hierna: ‘NOW 3-regeling of NOW 4-regeling) de volgende elementen (hierna: ‘de door ons samengestelde elementen’) 
in de aanvraag tot vaststelling d.d.  van 

4e aanvraagperiode

5e aanvraagperiode

6e aanvraagperiode

3e aanvraagperiode

NOW



samenstellingsopdracht zijn beperkter dan die uitgevoerd worden in het kader van een assurance-opdracht verricht in 
overeenstemming met de Nederlandse Standaarden voor assurance-opdrachten.

Bij het uitvoeren van deze samenstellingsopdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 
voorschriften in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). De gebruikers van de aanvraag tot vaststelling en 
onze verklaring mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de samenstellingsopdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer 
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door het bestuur verstrekte gegevens.

Als uit de door ons verrichte werkzaamheden in overeenstemming met Standaard 4415N en het accountantsprotocol bevindingen 
naar voren zouden zijn gekomen waarmee geen rekening is gehouden bij de aanvraag tot vaststelling, dan zouden wij deze 
samenstellingsverklaring niet hebben afgegeven.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de aanvraag tot vaststelling nagegaan of de aanvraag tot vaststelling 
overeenkwam met onze kennis van  (naam entiteit) en ons begrip, verkregen 
vanuit onze werkzaamheden of anderszins.

De aanvraag tot vaststelling is opgesteld voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen en het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid met als doel  (naam entiteit) in staat te stellen te 
voldoen aan artikel 24 van de NOW 3-regeling of artikel 17 van de NOW 4-regeling. 

Hierdoor is de aanvraag tot vaststelling mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze samenstellingsverklaring is derhalve 
uitsluitend bestemd voor  (naam entiteit), het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en dient niet te worden verspreid aan of te 
worden gebruikt door anderen.

Plaats:

Datum: 

Naam accountantspraktijk:

Registratienummer 
accountantsregister NBA: …

Naam accountant: 

Handtekening:
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Gegevens die ten behoeve van de aanvraag tot vaststelling van NOW door de aanvragende entiteit zijn aangeleverd en de
basis vormen voor de verklaring van de derde deskundige/accountant.
Deze bijlage wordt gebruikt voor verificatie van de in de einddeclaratie ingevulde gegevens.

Instructie
Dit betreft het formulier met uw gegevens van uw aanvraag tot vaststelling. U dient de deskundige derde of accountant opdracht
te geven de werkzaamheden uit te voeren en hierbij het aanvraagformulier met uw gegevens van uw aanvraag tot vaststelling aan
de derde te overhandigen. De derde of de accountant zal dit formulier na eventuele correcties die na de werkzaamheden worden
doorgevoerd waarmerken. U dient dit formulier tezamen met de verklaring/het assurance-rapport van de derde of de accountant in
één gezamenlijk bestand bij UWV bij uw aanvraag tot vaststelling in te dienen. Zorg ervoor dat u deze bijlage als eerste inscant en
daarna pas de verklaring of het assurance-rapport. Kortom:
Stap 1. Formulier digitaal invullen.
Stap 2. Formulier afdrukken.
Stap 3. Formulier tekenen en paraferen.
Stap 4. Formulier inscannen.

Let op: per aanvraagperiode moet, ook bij een gecombineerde controle door de accountant of deskundige derde, een afzonderlijke 
vaststellingsaanvraag en afzonderlijke accountantsverklaring of derdenverklaring (inclusief deze bijlage) worden ingediend.

Scannen
Een deel van het beoordelingsproces geschiedt op basis van het automatisch verwerken van de door u aangeleverde gegevens.
Wanneer de documenten die u scant en indient op de juiste manier worden aangeleverd en van goede kwaliteit zijn zal dit proces
soepeler en sneller verlopen. Om de kwaliteit van de door u gemaakte scans te waarborgen, verwijs ik u naar de tips omtrent het
inscannen van documenten.

Deze bijlage wordt ingediend bij de aanvraag voor de: 

derde aanvraagperiode (NOW3.1)  
vierde aanvraagperiode (NOW3.2)
vijfde aanvraagperiode (NOW3.3)
zesde aanvraagperiode (NOW4)

Verklaring

Ik geef op dit formulier juiste en volledige informatie over mijn bedrijf. Ook heb ik de uitleg en voorwaarden op 
uwv.nl/now gelezen.

Ik verklaar dat mijn bedrijf zich heeft gehouden aan alle verplichtingen die horen bij de tegemoetkoming NOW in 
de derde aanvraagperiode (zie uwv.nl/now).

Gegevens werkgever die aanvraag tot vaststelling indient 

Loonheffingennummer:

Bedrijfsnaam:

Postcode / Plaats:

KvK-nummer:

Bijlage aanvraag tot vaststelling NOW derde, vierde, vijfde of zesde 
aanvraagperiode (NOW 3.1, 3.2, 3.3 of 4) werkgever bij verklaring derde 
deskundige of accountant

Plaats paraaf en waarmerk
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Verplichtingen bij een aanvraag definitieve berekening NOW

Voor een aanvraag definitieve berekening NOW moet u zich houden aan alle verplichtingen die horen bij de tegemoetkoming NOW in 
de derde aanvraagperiode (zie uwv.nl/now).’ Daarnaast wijzen wij u op de voorwaarden hieronder. Om met de aanvraag door te gaan, 
moet u deze voorwaarden accepteren en aanvinken.

Ik verklaar dat mijn bedrijf in de betreffende NOW-periode geen gefingeerde dienstverbanden is aangegaan. Er is sprake van een 
gefingeerd dienstverband als een werkgever het loon van een werknemer in de loonaangifte opneemt, zonder dat de werknemer 
daarvoor feitelijk werk heeft geleverd.

Ik verklaar dat mijn bedrijf alle (netto)lonen uit de loonaangifte die meetellen in de berekening van de tegemoetkoming, 
daadwerkelijk heeft uitbetaald aan de betreffende werknemers.

  Ik verklaar dat mijn bedrijf heeft voldaan aan de verplichtingen van artikel 14 van de NOW 3-regeling of artikel 16 van de NOW 
4-regeling en over 2020 en/of over 2021 geen dividenden aan aandeelhouders of bonussen aan de Raad van Bestuur, bestuur en
directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap uitkeert, waaronder mede begrepen winstdelingen, en geen eigen
aandelen heeft ingekocht.
Met dividend worden andere winstuitkeringen aan derden gelijkgesteld.

NOW 3.1. Indien u een aanvraag doet voor de derde aanvraagperiode:  
Heeft u na 15 februari 2021 de loonaangifte die u bij de Belastingdienst heeft gedaan over de 
periode oktober, november, december 2020 nog naar beneden gewijzigd?

Zo ja, wanneer heeft u de laatste wijziging over deze aangifte - tijdvakken aan de Belastingdienst 
doorgegeven? Vul datum in.

NOW 3.2. Indien u een aanvraag doet voor de vierde aanvraagperiode:  
Heeft u na 15 mei 2021 de loonaangifte die u bij de Belastingdienst heeft gedaan over de 
periode januari, februari, maart 2021 nog naar beneden gewijzigd?

Zo ja, wanneer heeft u de laatste wijziging over deze aangifte - tijdvakken aan de Belastingdienst 
doorgegeven? Vul datum in.

NOW 3.3. Indien u een aanvraag doet voor de vijfde aanvraagperiode:  
Heeft u na 15 augustus 2021 de loonaangifte die u bij de Belastingdienst heeft gedaan over de 
periode april, mei, juni 2021 nog naar beneden gewijzigd?

Zo ja, wanneer heeft u de laatste wijziging over deze aangifte - tijdvakken aan de Belastingdienst 
doorgegeven? Vul datum in.

NOW 4. Indien u een aanvraag doet voor de zesde aanvraagperiode:

Heeft u na 15 november 2021 de loonaangifte die u bij de Belastingdienst heeft gedaan over de 
periode juli, augustus, september 2021 nog naar beneden gewijzigd?

Zo ja, wanneer heeft u de laatste wijziging over deze aangifte - tijdvakken aan de Belastingdienst 
doorgegeven? Vul datum in.

Is het bedrijf onderdeel van een groep of concern (hierna: concern) volgens de definitie in de NOW-regeling?

Plaats paraaf en waarmerk

Indien aanvragende entiteit onderdeel uitmaakt van een concern

Naam concern:

KvK-nummer concern:

Heeft u op meer loonheffingennummers een tegemoetkoming NOW ontvangen? Vraag dan ook voor die loonheffingennummers apart 
een definitieve berekening aan.
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Plaats paraaf en waarmerk

Andere loonheffingennummers 
die deel uitmaken van 
het concern:

Omzetgegevens hieronder 
betreffen:

Indien u een aanvraag op werkmaatschappijniveau doet: 
Houdt uw bedrijf zich aan alle voorwaarden die in artikel 6 van de derde NOW-regeling of artikel 7 
van de vierde NOW-regeling worden genoemd?

Referentieperiode (zie Uitleg formulier voor toelichting)

Eerste maand referentieperiode:

Laatste maand referentieperiode:

Indien referentieperiode niet 
loopt van 1 januari 2019 tot en 
met 31 december 2019: 
Reden hiervoor:

Netto-omzet 
referentieperiode (deze 
netto-omzet hoeft u hier 
niet om te rekenen naar de 
periode van 3 maanden):

€

Heeft u meer 
loonheffingennummers? 
Klik dan hier.
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Meetperiode (2020 of 2021) waarover NOW is aangevraagd

Let op: de meetperiode moet overeenkomen met de initiële aanvraag van de werkgever

Eerste maand meetperiode:

Laatste maand meetperiode:

Netto-omzet meetperiode 
(2020 of 2021):

Indien sprake is van een oordeel of conclusie met beperking, hier invullen pro-forma berekening van 
het omzetverlies door de accountant. Vul het percentage in. (Alleen in te vullen wanneer er een  
accountantsverklaring is afgegeven).

Omzetverlies zoals u dat heeft ingevuld in uw Aanvraag definitieve berekening voor deze 
betreffende tranche. Vul het percentage in.

Let op: indien de aanvragende entiteit onderdeel uitmaakt van een concern, moet het omzetverliespercentage 
overeenkomen met het omzetverliespercentage van de andere concernonderdelen 

Benodigde verklaring bij de aanvraag tot vaststelling

Indien verklaring accountant benodigd is

Naam bedrijf:

Type verklaring:

Strekking verklaring, indien er  
sprake is van een assurance-rapport:

Ondertekening aanvragende entiteit

Naam bevoegde functionaris:

Functie:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

Ondertekening accountant

Hierbij wordt aangegeven dat gegevens door de aanvrager zijn voorgelegd aan de accountant en dat dit de basis vormt 
van de door de accountant afgegeven verklaring.

Naam accountant:

Registratienummer 
accountantsregister NBA:

Datum:

Plaats:

Handtekening:

€

%

%
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Ondertekening deskundige derde

Hierbij wordt aangegeven dat gegevens door de aanvrager zijn voorgelegd aan de deskundige derde en dat dit de basis vormt 
van de door de deskundige derde afgegeven verklaring. 

Naam deskundige derde:

KvK-nummer deskundige derde:

Relatie deskundige derde tot de 
aanvragende organisatie:

Datum:

Plaats:

Handtekening:
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Aanvullende loonheffingennummers

Vul hier alle aanvullende 
loonheffingennummers in
die deel uitmaken van
het concern:
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