Van NOW naar UWV

‘Er lijken weinig
problemen te zijn’
Nogal wat bedrijven hebben gebruik gemaakt van de
coronasteunmaatregelen, waaronder de Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid, kortweg de NOW-regeling.
Ondernemers die de eerste NOW-regeling kregen toegekend,
krijgen tot 31 oktober de tijd om een aanvraag in te dienen
voor de definitieve berekening van de tegemoetkoming. Wat
te veel is ontvangen, moet worden terugbetaald. Hoe pakt dit
uit voor het bollenvak?
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas
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e NOW-regeling is ‘supergoed
opgebouwd’, vindt Letty Lub,
senior accountant van Flynth
accountantskantoor in Zwaagdijk. “De regeling is laagdrempelig,
makkelijk in te vullen en het geld staat
snel op je rekening.” Er is echter ook een
kanttekening. “Het omzetverlies dat je
hebt geleden in de periode die jij hebt
aangegeven in je aanvraag, moet coronagerelateerd zijn. Dus je moet de cijfers
vergelijken met 2019 in dezelfde periode.
De bollensector kent echter seizoenspieken, dus het hangt er maar net vanaf voor
welke periode je hebt gekozen en in welke
markt je zit of dat goed uitpakt voor jou.
Ben je een tulpenbroeier met een piek in
het voorjaar en heb je gekozen voor de
periode maart, april, mei in je aanvraag,
dan kun je de omzet van 2019 en van 2020
goed vergelijken. In die periode was het
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‘Wij hebben
aangegeven om niet te
overvragen aangezien
je dit later moet
terugbetalen’
mers die iets moeten terugbetalen. Bovendien lijkt het tulpenseizoen dit jaar goed
uit te pakken, dus gelukkig wordt er ook
weer geld verdiend.” Niet alle klanten van
Flynth hebben destijds een beroep gedaan
op de NOW-regeling. “Sommige bedrijven
besloten dat ze genoeg reserves hadden
om deze tegenslag te kunnen opvangen
en vonden dat andere bedrijven er meer
recht op hadden.” Bij Flynth hanteren ze
het ‘vier-ogenprincipe’ bij het doen van
de berekeningen. “We gaan zorgvuldig
te werk en communiceren intensief met
onze klanten. Als ondernemer wil je graag
op tijd weten waar je aan toe bent zodat je
daar op kunt inspelen.”

echt even paniekvoetbal. Die ondernemers
hoeven waarschijnlijk niet alles terug te
betalen, mits het omzetverlies minimaal
20 procent was. Wij hebben echter ook
een klant die net had uitgebreid van 10
naar 30 miljoen stelen, waardoor hij zijn
omzet niet goed kan vergelijken met vorig
jaar en toch moet terugbetalen. Dat is een
hiaat in de regeling. Dan heb je wel pech.
Zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Over
het algemeen lijkt het er echter op dat de
regeling goed uitpakt.”

BETALINGSREGELING
Lub vindt het goed nieuws dat de deadline
voor het invullen van de gegevens op de
site van het UWV is opgeschoven van 24
maart naar 31 oktober. “Anders hadden
we het gewoonweg niet gered. Daarbij is
er een betalingsregeling getroffen van 24
maanden. Dat geeft lucht voor onderne-

Apeldoorn Bloembollen, bloembollenkwekerij in Egmond-Binnen, vroeg NOW aan
voor het eerste kwartaal van 2020. Jan
Karel Apeldoorn vertelt: “In die periode is
onze hele pottenhandel weggevallen. Na
Pasen trok de markt weer wat aan, maar
toen was voor ons de race al gelopen. Dus
2020 was een verloren seizoen. We hebben
steun aangevraagd en gekregen, dat verliep allemaal heel vlot. We zijn nu bezig
om met de accountant alle gegevens bij
elkaar te zoeken voor de berekening. We
weten nog niet precies hoe dat uitpakt,
maar we verwachten dat we niks hoeven
terug te betalen.” Gelukkig verloopt het
seizoen nu stukken beter dan vorig jaar.
“De potten verkopen goed, en ook voor
tulpen en lelies hebben we positieve
vooruitzichten. We staan er nu compleet
anders voor dan vorig jaar.”

VERKEERDE PERIODE
Een broeierij in West-Friesland vroeg
NOW aan, ‘voor de verkeerde periode’.
“Wij leveren onze bloemen aan bij de
veiling en hebben vorig voorjaar 2,5 ton
omzet gemist. Daarom hebben we NOW
aangevraagd, voor de maanden mei, juni
en juli. In mei hebben we echter bollen
geleverd aan klanten, en dat wordt als
omzet gerekend. Dus wij moeten alles te-

rugbetalen. Dat is wel zuur.” Hoewel het
bedrijf nu een goed seizoen draait – ‘de
tulpenprijzen zijn best en de bollenprijzen zijn goed’ – balen de ondernemers
er wel van dat ze naast de steun grijpen.
“De gemiste omzet is gewoon weg en
komt niet meer terug.”
De exportbedrijven die we spreken geven
aan ‘geen problemen te ondervinden’
met de NOW en willen er verder liever
niets over zeggen ‘voor de krant’. Henk
Westerhof, voorzitter van Anthos, laat
weten dat er op het kantoor in Hillegom
ook weinig berichten binnenkomen van
leden die problemen hebben met de afhandeling van de NOW. “Vorig voorjaar
hebben we leden dagelijks geïnformeerd
over de steunmaatregelen, hoe je in aanmerking kunt komen en waar je op moet
letten. Dat het bijvoorbeeld belangrijk
is om niet te overvragen, aangezien je
dit later zou moeten terugbetalen. Veel
leden hebben van de regeling gebruik
gemaakt en wij kregen terug dat er snel
werd uitbetaald. Nu is de datum voor de
afrekening bekend en wij krijgen geen
berichten van leden dat dit tot problemen zou leiden. Als dat zo was, hadden
we het al gehoord.”

GEEN KLACHTEN
Dat is ook de indruk van KAVB-voorzitter
Jaap Bond. “Sommige kwekers moeten
misschien iets terugbetalen, maar wij
krijgen geen klachten van bedrijven die
problemen ondervinden met de afhandeling van de NOW-regeling. De markt is
ook later alsnog goed gaan lopen, vooral
voor ondernemers die zakendoen met
tuincentra, die lange tijd nog geopend
waren. De vraag is alsnog goed op gang
gekomen.” Voor de broeierij is de situatie
soms lastiger, weet Bond. “Zij werken niet
met vierkante meters maar vooral met
volume. Een aantal bedrijven is in gesprek
met RVO over de manier waarop dat afge9 april 2021
handeld moet worden.”
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