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NOW-1 AFREKENING VOOR STICHTINGEN / VERENIGINGEN: VEEL VRAGEN, VEEL WERK! 

De afgelopen maand hebben wij ons uitvoerig verdiept in de wijze waarop de NOW-1 
afgerekend moet worden door stichtingen en verenigingen. Hierbij hebben wij ervaren dat er 
veel vragen zijn en dat er veel werk in zit. Zowel voor de aanvrager als voor ons als accountant. 
Eén van de vraagpunten gaat in op welke baten van stichtingen / verenigingen nu eigenlijk tot 
de NOW-verantwoording behoren. In dit artikel geven wij u de belangrijkste aandachtspunten 
omtrent dit punt.  

De NOW-1 regeling werd in maart van dit jaar in het leven geroepen, waarbij tot eind mei een 
aanvraag kon worden ingediend. De regeling kostte bijna acht miljard euro en de besteding hiervan 
vraagt dan ook om een goede controle. Inmiddels zijn de protocollen met bijhorende verklaringen 
bekend, waarbij de hoogte van de subsidie leidend is voor welk protocol van toepassing is Voor de 
meeste stichtingen/ verenigingen geldt dat er geen assurance (controle) benodigd is, maar kan 
worden volstaan met een ‘derdenverklaring’ of een aan assurance verwante opdracht. 

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat een flink aantal organisaties correcties zal moeten plegen op 
hun aanvraag. Dat is op zich niet vreemd. De regeling is met een enorme snelheid tot stand gekomen 
om organisaties bij te staan, dus een goede inschatting was op voorhand ook niet altijd te maken. 
Daar komt bij dat de regeling verschillend kan worden uitgelegd, wat leidt tot veel vragen.  

De meeste vragen voor stichtingen / verenigingen hebben betrekking op de bepaling wat onder 
baten wordt verstaan in de NOW-regeling. Van belang hierbij is dat de specifieke bepalingen uit de 
regeling en toelichting inzake de berekening van de ‘netto-omzet’ (baten) worden gevolgd. 
Aangezien deze regelingen met name ingaan op profit-ondernemingen met specifieke 
‘omzetbegrippen’ blijkt het in de praktijk lastig hoe dit vertaald moet worden naar de situatie van 
stichtingen en verenigingen.  

Op grond van interne studie en nadere afstemming met de vaktechnische helpdesk van de 
Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA) willen wij graag enkele aandachtspunten over 
het omzet begrip, de inlevertermijnen en het belang van een goede voorbereiding met u delen. 

1. ‘Omzet’-begrip stichtingen/ verenigingen

FAQ van de NBA: 
De NBA voorziet zelf in een uitgebreide FAQ (‘vraag en antwoord’) met betrekking tot de meeste 
voorkomende vragen omtrent dit onderwerp. U kunt hiervan kennisnemen via de volgende link: 
https://www.nba.nl/nba-helpt/helpdesk-now-regeling/faqs-omzetbegrip/ 

Algemene uitgangspunten: 

De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de verantwoording volgt feitelijk uit de 
algemene bepalingen (omzetbegrip; algemeen) waar het volgende is opgenomen: 

- ‘Voor de omzet dient een bestendige gedragslijn gevolgd te worden voor de grondslagen en
detailtoepassingen die consistent zijn met de grondslagen en detailtoepassingen zoals deze zijn
gehanteerd in de laatste (vóór 1 maart 2020) vastgestelde jaarrekening, mits deze conform wet en
regelgeving is opgesteld.’
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Hieruit volgt dus feitelijk dat de grondslagen uit de jaarrekening 2019 (mits gebaseerd op een 
algemeen geaccepteerd verslaggevingsstelsel, zoals RJ 650, RJ 640, RJk C1 of RJk C2) dienen te 
worden toegepast in de verantwoording. 
 

- ‘Alle baten die voortkomen uit de uitvoering van normale activiteiten van een organisatie, ook als 
deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid, vallen onder omzet in de zin 
van deze regeling.’ 
 
Dit betekent dat alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden baten niet tot het omzet-begrip 
vallen. Daarnaast merken wij op dat baten die in de jaarverslaggeving negatief onder de lasten 
worden verantwoord (zoals ziekengeld) wel tot de baten moeten worden gerekend in de NOW-
verantwoording 

 
- ‘Het matchingbeginsel wordt, zoals gebruikelijk, toegepast voor de NOW-regeling. Subsidies en 

baten die betrekking hebben op een langere periode dan de gekozen meetperiode worden naar 
rato aan de betreffende perioden toegerekend voor de bepaling van de omzetdaling.’ 
 
Dit betekent overigens niet dat baten (zoals subsidies) gelijkmatig over de (contract)looptijd 
moeten worden verdeeld. Uitgangspunt hierbij blijft dat baten op grond van de bestendige 
gedragslijn (dus conform de grondslagen) worden toegerekend aan een periode. 

 
- ‘De uitkomst van de berekening van de omzetdaling wordt uitgedrukt, in hele procenten en naar 

boven afgerond.’ 
 
Dit betekent dus dat een omzetdaling van 25,1% wordt afgerond op 26%. 

 
Specifieke aandachtspunten: 
 
Naast de algemene uitgangspunten zullen we hieronder ingaan op een aantal specifieke punten in 
de verantwoording voor stichtingen en verenigingen: 
 
Subsidiebaten 
 
De baten uit subsidies (en soortelijke projectfinancieringen) dienen verwerkt te worden conform de 
toegepaste grondslagen. Dit betekent over het algemeen dat matching plaatsvindt met de 
gerealiseerde kosten die verband houden met de subsidie. Hierbij merken wij ook op dat het van 
belang is om na te gaan of kan worden voldaan aan subsidievoorwaarden, waardoor er geen sprake 
is van een (gedeeltelijke) terugbetalingsverplichting.  
 
Mocht het lastig zijn om hier een goede inschatting van te maken, raden wij aan om: 
1. Vroegtijdig contact op te nemen met de subsidieverstrekker om na te gaan welke gevolgen het 

niet (volledig) voldoen aan de voorwaarden heeft op de subsidievaststelling. Het zou namelijk zo 
kunnen zijn dat de subsidieverstrekker coulance toepast en de subsidie toch volledig toekent; 

2. Als optie 1 niet tot een voldoende betrouwbare inschatting leidt: de subsidievaststelling af te 
wachten. 

 
De NOW-subsidie zelf valt onder geen omstandigheid onder het omzetbegrip ter bepaling van de 
omzetdaling in het kader van de NOW. 
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Baten uit nalatenschappen 
 
Baten uit nalatenschappen worden verwerkt in lijn met RJ 640.208/ RJk C1.207. Dergelijke baten 
worden daarom opgenomen in de verantwoording als de omvang in de periode waarop de NOW-
verantwoording betrekking heeft, betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
 
De omvang van een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld als, op grond van 
het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich bevindt, een betrouwbare schatting van 
de ontvangst kan worden gemaakt. Hiervan is in ieder geval sprake bij ontvangst van de akte van 
verdeling. 
 
Beleggingsresultaten 
 
Uit nadere afstemming met de vaktechnische helpdesk blijkt dat resultaten inzake beleggingen 
(zowel positief als negatief) dienen te worden betrokken in de verantwoording. Dit betreffen 
dividenden, gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten. Kosten van beleggingen worden niet 
meegenomen. 
 
Renteopbrengsten 
 
Hoewel er in de FAQ tegenstrijdige informatie terugkomt inzake de verwerking van renteopbrengsten 
(FAQ 3 en 6), blijkt uit nadere afstemming met de vaktechnische helpdesk dat renteopbrengsten ook 
meegenomen moeten worden in de verantwoording. 
 
Baten als tegenprestatie uit de leveren van goederen en/of diensten 
 
Uit de regelingen en FAQ blijkt niet direct hoe om moet worden gegaan met deze batencategorie. 
RJ 650 stelt dat voor dergelijke opbrengsten de brutomarge (netto-omzet -/- kostprijs) moet worden 
verantwoord onder de baten, terwijl in de NOW-regeling enkel wordt uitgegaan van het begrip 
netto-omzet. Aangezien de berekening van de kostprijs vrij ingewikkeld en arbitrair kan zijn en de 
NOW-regeling specifiek uitgaat van het begrip netto-omzet, ligt het meest voor de hand om in de 
NOW-berekening alleen uit te gaan van de netto-omzet en de kostprijs dus niet te betrekken in de 
berekening. 
 
Verder is het van belang om bij dergelijke baten het realisatiebeginsel te hanteren: baten worden pas 
verantwoord als ze zijn gerealiseerd, wat betekent dat de prestatie/ dienst is geleverd. 
 
Baten in natura 
 
Baten in natura dienen mee te worden genomen in de verantwoording. 
 
Boekwinsten inzake verkoop MVA 
 
Eventuele boekwinsten inzake verkoop van MVA worden niet meegenomen in de verantwoording, 
aangezien dit feitelijk een correctie betreft op de afschrijvingslasten uit het verleden. 
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Ziekengeld, UWV-uitkeringen en overige subsidies 
 
Ontvangen ziekengeld, UWV-uitkeringen en overige subsidies die doorgaans onder de lasten (veelal 
personeelskosten) worden verantwoord, moeten worden genomen in de verantwoording. Dit geldt 
dus ook voor de vergelijkende periode! 
 
Een eventuele WBSO-subsidie hoeft echter niet te worden meegenomen in de berekening, aangezien 
dit een fiscale regeling betreft. 
 
Gebroken boekjaar 
 
In FAQ 9 is hierover het volgende opgenomen: 
 
‘In de regeling wordt gerefereerd naar kalenderjaar en maanden (zie artikel 6 lid 2 NOW-subsidierege-
ling). De regeling biedt geen ruimte om hiervan af te wijken.  
 
Ondernemingen met een gebroken boekjaar zullen de omzet dus niet direct aan de laatste jaarrekening 
kunnen ontlenen. Zij dienen de omzet over het kalenderjaar 2019 te bepalen, door de omzetten van 
januari t/m december 2019 bij elkaar op te tellen.   
 
Dit dient een echte afgrenzing te zijn, dus niet x/12e deel van de omzet van boekjaar 1 en x/12e deel 
van boekjaar 2.’ 
 
Vaste inrichting 
 
Uit FAQ 16 blijkt dat de omzet van vaste inrichtingen in het buitenland moeten worden meegenomen 
in de berekeningen van de omzetdaling van de entiteit, als er sprake is van een groep. Voor de 
berekening van de mutatie op de loonsom wordt echter alleen het Nederlandse SV-loon van de 
entiteit meegenomen. 
 
2. Inlevertermijnen 
 
Subsidies waarbij een voorschot tussen de € 20.000 en € 100.000 is ontvangen of waarbij de 
vaststelling uitkomt tussen de € 25.000 en € 125.000 dienen, voorzien van een derdenverklaring, 
uiterlijk 24 maart 2021 te zijn ingediend. Subsidies met een ontvangen voorschot groter dan 
€ 100.000 of een vaststelling van meer dan € 125.000 dienen uiterlijk 30 juni 2021, voorzien van een 
accountantsverklaring, te zijn ingediend.  
 
3. Goede voorbereiding nodig 
 
De aanvraag tot vaststelling van de NOW-1 subsidie vraagt een goede voorbereiding. Wij voelen ons 
betrokken bij de organisaties waarvoor wij mogen werken en willen daarom ook maximaal 
ondersteuning bieden. Wij adviseren u om goed kennis te nemen van hetgeen in de aanvraag wordt 
gevraagd. Van belang is tevens om tijdig goede planningsafspraken te maken voor de uitvoering van 
de controle op de aanvraag.  
 
Wij helpen u hier graag bij. U kunt contact met ons opnemen via 0172-750150 of 
info@withaccountants.nl.  
 


