
Delft, 2 april 2020  

Update financiële stand van zaken m.b.t. Corona. 

Geachte cliënt, 

Ten eerste wensen wij u vanuit AAme Adviseurs en haar dochterondernemingen nogmaals veel 

gezondheid en sterkte toe voor uzelf en al uw dierbaren. 

Op 27 maart jl. hebben wij u geïnformeerd omtrent ons corona loket.  

Wij hebben op dit moment een speciaal Corona loket geopend voor eventuele aanvragen voor het 

overheidssteunpakket evenals voor de mogelijkheid tot uitstel van belastingbetaling voor 

ondernemers.   

Aanvragen en verzoeken voor m.b.t. het Corona loket zijn: 

I. Noodloket MKB bedrijven

II. Tegemoetkoming voor loondoorbetaling werknemers met de regeling NOW (voorheen

Werktijdverkorting)

III. Uitstel van betaling belastingen

Deze aanvragen en verzoeken kunnen worden verzonden naar Corona@aame.nl 

Voor overige vragen en of adviezen kunt u terecht bij een van uw AAme adviseurs. Alle contact 
gegevens vindt u op onze website op de pagina team. 
https://www.aame.nl/team/ 

Langs deze weg willen wij u informeren omtrent de mogelijkheid voor het aanvragen van de NOW 

subsidie.  

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) 

Bijgewerkt op 2 april 2020, 14.05 uur 

Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% acuut verwacht omzetverlies over een 

aaneengesloten periode van drie kalendermaanden, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij 

het UWV voor een periode van drie maanden een subsidie aanvragen. De Tijdelijke noodmaatregel 

overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) voorziet in die subsidie. De subsidie bestaat 

uit een tegemoetkoming in de loonkosten ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. 

Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers 100% door. Werkgevers hoeven daarbij 

niet aan te tonen waardoor de omzetdaling is veroorzaakt. Dat kan overigens ook een andere 

bijzondere omstandigheid zijn dan de uitbraak van het coronavirus. Zo valt bijvoorbeeld een 

omzetdaling door brand in het bedrijf ook onder de NOW. 

mailto:Corona@aame.nl
https://www.aame.nl/team/


Geen ontslag 

Uitgangspunt is dat door de NOW zoveel mogelijk werkgelegenheidsverlies wordt voorkomen. Van 

de werkgever wordt dan ook verwacht dat hij in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 

2020 bij het UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een 

arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen. Deze voorwaarde geldt niet voor 

ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart 2020 tot en met 17 maart 

2020. Doet de werkgever toch een ontslagaanvraag, dan heeft hij vijf dagen de tijd om deze weer in 

trekken om een vermindering van de hoogte van de NOW-subsidie te voorkomen. 

Loonkosten van werknemers 

De subsidie is een tegemoetkoming voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een 

werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Werkenden met een 

zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen ook onder de NOW. 

Ook NOW: flexwerker, nulurencontract, uitzendkracht, payroll 

De NOW geldt ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract. 

Werkgevers kunnen NOW-subsidie ontvangen voor deze werknemers, voor zover zij in dienst blijven 

en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. 

De NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de 

werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. Voor 

payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Ook zij 

kunnen via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten 

van werknemers die zij in dienst houden. 

Geen NOW: directeur/grootaandeelhouder (dga) 

De niet-verzekerde directeur-grootaandeelhouders (dga) valt niet onder de NOW. Ook niet als de dga 

vrijwillig verzekerde is. 

Hoogte NOW-subsidie 

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode 1 maart 2020 tot en 

met 31 mei 2020. In formulevorm: 

NOW = omzetdaling% x loonsom per maand x 3 x 130% x 90% 

Loonsom 

Onder loonsom wordt verstaan het totale loon sociale verzekering uit tegenwoordige 

dienstbetrekking. Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per 

individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven € 9538 per maand komt derhalve niet 

voor subsidie in aanmerking. 



 
 

 

Gegevens over de loonsom baseert het UWV op de ingediende loonaangiften, waarbij als 

uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Zijn er nog geen aangiftegegevens over januari 

2020 beschikbaar, dan neemt het UWV de loonaangifte over november 2019. Voor werkgevers met 

een aangiftetijdvak van vier weken wordt de aangifte verhoogd met 8,33% (13/12). Voor andere 

loontijdvakken geldt een herleiding naar een maandbedrag. Als geen gegevens bekend zijn over 

zowel januari 2020 als november 2019 bestaat geen recht op de subsidie. Correcties op de 

ingediende loonaangiften na 15 maart 2020 neemt het UWV niet mee. 

Het aldus bepaalde bedrag van de loonsom per maand wordt vermenigvuldigd met drie en geeft dan 

de loonsom over de driemaandsperiode. 

Opslag werkgeverslasten 

Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen 

en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Dit gebeurt via een forfaitaire opslag 

voor werkgeverslasten van 30% over de driemaandsperiode. 

Naar rato omzetdaling 

De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van 

de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 

100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld (100% 

omzetdaling is 90% subsidie; 50% omzetdaling is 45% subsidie). 

Meetperiode omzetdaling 

De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de 

startdatum valt op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken 

met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier (afronden op een heel 

percentage naar boven). Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, moet de omzet vanaf 

de startdatum tot 1 maart 2020 worden omgerekend naar een kwartaalbedrag. 

Met een meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling wordt voorkomen dat een vrij 

beperkte en kortdurende daling van de omzet al in aanmerking komt voor een NOW-subsidie. Het 

kan desondanks voorkomen dat de gebruikte tijdvakken voor 2019 niet representatief zijn, 

bijvoorbeeld door groei van de onderneming of seizoenspatronen, maar gelet op de uitvoerbaarheid 

van de regeling is een correctie daarvoor niet mogelijk. 

Omzetdaling per concern 

Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de 

omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als sprake is van een 

samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau. Ook buitenlandse 

rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland tellen mee. Heeft een concern als 

geheel minder dan 20% omzetverlies, dan krijgen de afzonderlijke stilliggende onderdelen van dat 

concern geen tegemoetkoming. 

Begrip omzet 

 



 
 

 

De NOW-regeling verstaat onder omzet de netto-omzet, zoals deze in de jaarrekening van een 

rechtspersoon (zoals een NV, BV, stichting) of in de winstaangifte voor de inkomstenbelasting wordt 

berekend. Ook omzet die gewoonlijk met een andere term uit de normale uitvoering van de 

activiteiten van de werkgever wordt gerealiseerd, valt onder het begrip omzet. Denk aan termen als 

baten, uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten, bijdragen van overheidsinstellingen, giften of 

declaraties. Ook de correctie onderhanden werk is omzet. 

Aanvraag voorschot 80% 

De werkgever kan eenmaal per loonheffingennummer een subsidieaanvraag bij het UWV indienen. 

De aanvraag kan alleen elektronisch worden ingediend, tot en met 31 mei 2020, via de website van 

het UWV (www.uwv.nl). Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en 

autorisatie nodig. De aanvraag geschiedt met het loonheffingennummer. 

Bij de aanvraag dient de werkgever, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en 

loonheffingennummer, de volgende stappen te doorlopen: 

 de werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei 2020 wegens een 

terugval in omzet van meer dan 20%. 

 als de werkgever verwacht dat het effect van de crisis of calamiteit pas met vertraging in de 

omzetcijfers zichtbaar wordt, kan hij aangeven dat hij de meetperiode voor de 

omzetvergelijking niet op 1 maart, maar op 1 april of 1 mei wil laten aanvangen. De loonsom 

blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april en mei 2020. 

 de werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen meetperiode 

en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op 

een omzet over drie maanden. 

 op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage 

wordt op het aanvraagformulier ingevuld. 

Sommige werkgevers hebben meerdere loonheffingennummers. Als deze werkgever voor zijn gehele 

loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, moet de werkgever per loonheffingennummer een 

aanvraag indienen. De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij voor de gehele 

onderneming verwacht; hij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode 

in. 

Het bankrekeningnummer dat bij de aanvraag wordt opgegeven moet corresponderen met het in bij 

de Belastingdienst aan het loonheffingennummer gekoppelde bankrekeningnummer. 

Uitbetaling voorschot 

Voor het UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Nadat 

positief op de aanvraag is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de berekende 

NOW-subsidie. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt 

ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2 

tot 4 weken. 

 

http://www.uwv.nl/


 
 

 

Achteraf formele vaststelling NOW-subsidie 

Binnen 24 weken na afloop van de driemaandsperiode waarin de omzetdaling is opgetreden, dient 

de werkgever een formele vaststelling van de subsidie aan te vragen. Ook dit moet elektronisch via 

de website van het UWV. De werkgever weet dan de werkelijke omzetdaling en het UWV kan de 

werkelijke loonsom per maand vaststellen, zodat de definitieve afrekening kan worden opgemaakt. 

Werkelijke omzetdaling en accountantsverklaring 

Bij de definitieve afrekening kan de meetperiode van de omzetdaling, die de werkgever bij de 

aanvraag van het voorschot heeft gekozen, niet meer worden aangepast. In beginsel moet de 

werkgever bij de werkelijke omzetdaling een accountantsverklaring voegen. Maar er wordt nog een 

grens bekend gemaakt waaronder een accountantsverklaring achterwege kan blijven en – als een 

accountantsverklaring wel vereist is – wat voor soort accountantsverklaring dat is. Zo is het mogelijk 

om bijvoorbeeld voor kleine subsidiebedragen of voor ondernemingen met een hele kleine loonsom, 

geen accountantsverklaring te eisen, als op een andere wijze het omzetverlies voldoende 

aannemelijk is gemaakt of op andere wijze de controle heeft plaatsgevonden. 

Werkelijke loonsom en correcties 

Het UWV bepaalt bij de formele vaststelling van de subsidie opnieuw de loonsom per maand, met de 

methode zoals die is toegepast bij de aanvraag van het voorschot. Op die loonsom worden de 

volgende correcties toegepast: 

 uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald (werkgeversbetalingen, zoals 

voor de Wet arbeid en zorg) en die in de loonsom zijn begrepen worden van de loonsom 

afgetrokken 

 van de loonsom wordt afgetrokken 150% van het loon van de werknemer voor wie de 

werkgever toch ontslag heeft aangevraagd en dat verzoek niet op tijd weer heeft ingetrokken 

 uitbetaling vakantiebijslag wordt niet meegenomen in de vaststelling van de loonsom, tenzij 

de werkgever niet reserveert voor vakantiebijslag 

 als de werkgever niet reserveert voor vakantiebijslag, wordt de loonsom vermenigvuldigd 

met de factor 0,926 (100/108) 

 de maximering op € 9538 per werknemer per maand vindt plaats na toepassing van de 

voorgaande correcties. 

Na toepassing van deze correcties resulteert de gecorrigeerde loonsom per maand. Als de werkelijke 

loonsom per maand over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 lager is dan deze 

gecorrigeerde loonsom (x 3), wordt de subsidie verlaagd met 90% van dat verschil x 130%. Bij verlies 

aan werkgelegenheid (blijkend uit het verlies aan loonsom) wordt de subsidie dus lager vastgesteld, 

bij gelijkblijvend percentage omzetverlies. Een hogere loonsom leidt niet tot een hogere vaststelling 

van de subsidie. Bij de vaststelling van de werkelijke loonsom neemt het UWV de gegevens uit de 

uiterlijk op 19 juli ingediende of gecorrigeerde loonaangiften. Voor zover van toepassing gelden weer 

de correcties, de aftopping op € 9538 en de herleiding naar een maand bij andere aangiftetijdvakken. 

Beslistermijn 



 
 

 

Binnen 22 weken na ontvangst van de formele subsidieaanvraag zal het UWV de definitieve subsidie 

vaststellen. Bij de afrekening kan, na verrekening van het voorschot, sprake zijn van een nabetaling 

of, als bijvoorbeeld het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering. 

Financiële gevolgen bij ontslag 

Als een werkgever toch ontslag aanvraagt bij het UWV en die ontslagaanvraag niet binnen vijf 

werkdagen daarna weer intrekt, wordt bij de definitieve vaststelling van de subsidie een correctie 

doorgevoerd ter grootte van 150% van de loonsom van die ontslagen werknemer. Niet-naleving van 

de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen heeft dus gevolgen voor de definitieve hoogte van de 

subsidie. 

Administratie- en informatieplicht 

De werkgever moet een zodanig controleerbare administratie beheren dat achteraf gecontroleerd 

kan worden of de subsidie terecht is verstrekt. De werkgever moet desgevraagd, tot vijf jaar na 

vaststelling van de subsidie, inzage verlenen in deze administratie. Ook heeft de werkgever de 

verplichting onmiddellijk melding te doen als duidelijk is dat hij niet langer aan de vereisten voor de 

NOW-subsidieverlening voldoet. 

Verplichtingen werkgever 

Een werkgever die NOW-subsidie toegekend heeft gekregen, moet zich aan de volgende 

verplichtingen en voorwaarden houden: 

 de loonsom zoveel mogelijk gelijk houden 

 na 18 maart 2020, gedurende het tijdvak van de NOW-subsidieverlening, geen verzoek om 

toestemming ontslag wegens bedrijfseconomische redenen indienen 

 de NOW-subsidie uitsluitend aanwenden voor de betaling van de loonkosten 

 de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de werknemers informeren over de 

subsidieverlening 

 voldoen aan de administratie- en informatieplicht 

 op de voorgeschreven wijze loonaangiften doen 

 opgave van de definitieve omzetdaling, eventueel met accountantsverklaring 

 als voor een werknemer loonkostensubsidie van de gemeente wordt ontvangen, aan de 

gemeente melden dat NOW-subsidie is verleend. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Opschorting/terugvordering 

Het UWV mag de betaling van het NOW-voorschot opschorten, als sprake is van een ernstig 

vermoeden dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan en kan een reeds verleende subsidie geheel 

of gedeeltelijk terugvorderen, als niet aan verplichtingen en voorwaarden is voldaan. 

Wtv-regeling 

De NOW is de opvolger van de ingetrokken beleidsregel werktijdverkorting (wtv-regeling). Met de 

NOW kunnen meer en sneller werkgevers financieel tegemoet worden gekomen dan binnen de 

ingetrokken wtv-regeling. Bovendien is het aanvraagproces door loskoppeling van de WW sterk 

vereenvoudigd, en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. 

Voor 17 maart 2020, 18.45 uur ingediende wtv-aanvragen worden beschouwd als ingediende 

aanvragen voor de NOW; wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners. 

Startdatum uitvoering NOW 

Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te kunnen voeren. Omdat de definitieve 

zekerheid over de startdatum van de aanvraagperiode nog ontbreekt, is in de tekst van de regeling 

zekerheidshalve opgenomen dat de aanvraagperiode voor subsidie loopt van 14 april tot en met 31 

mei 2020, of zoveel eerder als mogelijk is. 

Mogelijk verlenging na mei 2020 

De NOW voorziet in eerste instantie in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart, april en 

mei 2020. De mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen wordt echter nadrukkelijk 

opengehouden. Daarover zal voor 1 juni 2020 besloten worden, zodat een eventuele tweede tranche 

aansluit op de eerste aanvraagperiode die op 31 mei 2020 eindigt. 

Bron: brief kabinet noodpakket economie en banen 17-3-2020, nr. CE-AEP/20077147; Tijdelijke 

noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, Stcrt. 2020, 19874; brief minister 

van SZW Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud 31-3-2020, nr. 2020-0000046793; 

Ministerie van SZW; UWV; Belastingdienst 

 

Voorbeeld voorschot aanvraag NOW  

Berekening van de loonsom 
Je loonsom in week 1 tot en met 4 was drie miljoen euro. Je betaalt wekelijks alle reserveringen uit, 
waaronder dus het vakantiegeld. Er zijn geen medewerkers die meer dan het maximum van € 9538,- 
verdienen. In dat geval wordt de loonsom over januari als volgt berekend: 
3.000.000 x 1,0833 = 3.249.900 om van de 4-weeks aangifte een maandaangifte te maken. 
 
De factor 1.0833 maakt van een 4 weken periode (indien van toepassing) een maandperiode.  
 
3.249.900 x 0,926 = € 3.009.408 om te corrigeren voor de wekelijkse uitbetaling van het 
vakantiegeld. 
 
De factor 0.926 corrigeert (indien van toepassing) de uitbetaling vakantiegeld.  



 
 
 
Berekening van de omzetdaling 
Ik ga hiervoor uit van een onderneming die heel 2019 heeft bestaan. In de tekst van de regeling staan 
ook andere voorbeelden. 
Een werkgever had een omzet in 2019 van gemiddeld € 1.000.000 per maand, ofwel € 12.000.000 
over het gehele jaar. In de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 is zijn omzet gemiddeld € 
700.000 per maand, ofwel € 2.100.000 over de gehele periode. In dit geval is de omzetdaling: 
(€ 12.000.000 / 4) – € 2.100.000 = 0,30 = 30% 
___________________________ 
(€ 12.000.000 / 4) 
 
Er zijn geen andere manieren om de omzet te mogen berekenen, anders dan het hieronder 
genoemde verschuiven van de meetperiode. 
 
Berekening van de hoogte van de subsidie 

Ik ga verder met de loonsom zoals die hierboven is berekend en van een omzetverlies van 30%. In dat 

geval krijg je 30% van 90% van de loonkosten gesubsidieerd en dat bedrag wordt met 30% verhoogd 

als fixed fee ter dekking van de sociale verzekeringen, het vakantiegeld en het pensioen. Of je 

werkelijke kosten hoger of lager zijn, is niet relevant. 

Om de hoogte van de loonsom over maart-april-mei te berekenen wordt de loonsom van januari met 

drie vermenigvuldigd: 

 30% x 90% x de loonsom van januari x 3 x 130% = 0.3 x 0,9 x 3.009.408 x 3 x 1,3 = € 

3.168.906,62 

 

80% van dit bedrag wordt uitbetaald als voorschot, dus je krijgt € 2.535.125,30    overgemaakt in 

maximaal 3 termijnen. 

De overheid streeft naar een constante loonsom, want dat impliceert dat het aantal werknemers 

constant is en je iedereen in dienst houdt. Dat dat voor uitleners in de praktijk heel anders is en wat 

het effect daarvan is, lees je hieronder. 

Stel dat je loonsom voor maart tot en met mei na de correcties minder bleek te zijn dan 3 x de 

loonsom van januari, dus geen ruim 9 miljoen, maar precies 8 miljoen euro. Dan wordt je definitieve 

subsidie verlaagd volgens deze formule: 

(loonsom januari x 3 minus (loonsom maart-april-mei)) x 1,3 x 0,9 = (9.028.224 -8.000.000) x1,3 x 0,9 

= 1.203.022 

Bij gelijkblijvend omzetverlies zal dit bedrag dus in mindering worden gebracht op de € 3.168.906,62 
die vooraf was bedacht.  
Je subsidie wordt dus vastgesteld op € 3.168.906,62 – 1.203.022 =   € 1.965.885 .  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Je hebt al € 2.535.125,30 als voorschot gehad, dus je moet    € -569.240,68 terugbetalen. Dat is 
natuurlijk ook heel logisch, want door de lagere loonsom heb je natuurlijk ook lagere loonkosten 
gehad. 
Stel nu dat je loonsom juist hoger is geworden, stel 10 miljoen euro bij gelijkblijvend omzetverlies, 
dan krijg je geen extra subsidie. De uiteindelijke compensatie kan nooit hoger zijn dan 3 keer de 
loonsom van januari. Had je in januari een relatief lage loonsom, dan heb je dus pech. Hiervoor zijn 
geen correctiemechanismes ingebouwd. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze of andere onderwerpen vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met een van de adviseurs van AAme Adviseurs, of uiteraard met uw vaste aanspreekpunt 
binnen AAme Adviseurs. 
Wij adviseren u onze linkedin en facebook pagina’s te volgen evenals onze website  
https://www.aame.nl/laatste-nieuws-corona-virus/  u vindt hier dagelijks meerdere updates.  
 
 
Als de zon ondergaat dan komen de sterren op. Wij beloven u om ervoor u te zijn in deze moeilijke 
periode.  
Houd het hoofd koel en gebruik het gezonde verstand.  
Heel veel sterkte in deze moeilijke tijden en zorg dat u gezond blijft.  
 
Met vriendelijke groet 
 
AAme Adviseurs B.V.  
Adrie de Poorter  
CEO  
 
AAme Adviseurs; AAme Accountants en Belastingadviseurs;  AAme Salarisadviseurs; AAme Legal; 
AAme Solution providers.  
Olof Palmestraat 24, 2616 LS Delft, Nederland 
T.: +31 (0)15 215 88 15 
Info@aame.nl  
www.aame.nl 
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De in deze publicatie opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de 
specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de 
totstandkoming van deze publicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet 
garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of 
dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden 
zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing 
zijnde situatie. 
 
Disclaimer 
A great deal of care has been taken in the creation of this information sheet.  
The information it contains is intended to provide interested parties with information. This information is not intended as 
advice. If you seek advice, we recommend you to contact one of our qualified experts.  
Liability  
AAme Accountants en Belastingadviseurs does not accept any liability for direct or indirect losses due or relating to the use 
of information provided in this publication. AAme Accountants en Belastingadviseurs is not liable for any inaccuracies 
and/or incompleteness of the information provided in this publication, nor can any rights be derived from it’s contents.  
Copyright  
This information brochure and it’s contents are protected by copyright. With the exception of personal and non-commercial 
use, it is not permitted to reproduce any part of this information brochure, to store it in an electronic file or to publish it in 
any form or manner whatsoever without first obtaining written permission from AAme Accountants en Belastingadviseurs. 


