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Ondernemers verrast door 'NOW-boete'
Veel ondernemers, mogelijk zelfs zo'n 60 procent, moeten te veel ontvangen NOW-subsidie
terugbetalen. In een

ink aantal gevallen blijkt er echter meer geld terugbetaald te moeten worden dan

zij in het kader van de regeling ontvangen hebben.
Dat meldt De Stentor. Het UWV rekent bij het vaststellen van het subsidiebedrag het percentage omzetverlies mee,
maar bij de terugbetaling niet. De Stentor interviewt een onderneemster met een kledingwinkel die in december 2019
een zeer drukke maand had, waardoor haar werknemers overuren draaiden. Door nabetalingen over december waren
de salariskosten in januari 'ongewoon' hoog, maar bij de NOW-aanvraag neemt het UWV automatisch uit de
loonadministratie de cijfers over, waardoor zij dit niet kon corrigeren.
De onderneemster hield al rekening met een terugbetaling en berekende dat dit ongeveer 950 euro zou zijn. Het UWV
vordert echter ruim 2.000 euro terug, omdat zij in maart, april en mei niet maandelijks hetzelfde loon betaalde als in
januari, maar een stuk minder. Bij het voorschot werd gerekend met 45 procent omzetverlies x 90 procent van de
loonkosten, maar bij de eindafrekening rekent het UWV de volledige 90 procent van de loonsom.

Schrijnend
MKB Nederland spreekt in een reactie van "schrijnende verhalen". De NBA-woordvoerder noemt tegenover de Stentor
de NOW1-afrekening "niet in lijn met de geest van de regeling". Ook de accountant van de onderneemster snapt de
gang van zaken niet. "Dat zij moet terugbetalen wat zij te veel ontving: oké, natuurlijk. Maar dat zij daar overheen een
sanctie moet betalen, is heel onrechtvaardig."
Het ministerie van SZW en het UWV geven in een verklaring echter niet thuis: "Dat dit onrechtvaardig voelt, is goed
voorstelbaar. De grofmazigheid van de regeling die nodig is om iedereen snel uit te betalen in deze crisisperiode maakt
het helaas niet mogelijk de regeling voor iedereen passend te maken […] Daarom is afgesproken dat UWV waar
mogelijk coulant zal omgaan met de terugbetaaltermijnen."
Het UWV zegt bezwaren serieus te behandelen. "In beroep en hoger beroep is het oordeel aan de rechter." Het bezwaar
van de onderneemster is inmiddels ongegrond verklaard. Zij gaat nu in beroep.

De Stentor: 'Monique ontving coronasteun, maar moet ineens fors terugbetalen: "Voel me behandeld
als dief, fraudeur"'

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

05 maart 2021

NBA pleit voor herstartleningen aan levensvatbare
bedrijven
De NBA pleit in een open brief voor herstartleningen aan levensvatbare
bedrijven. Ook bepleit de beroepsorganisatie een verruiming van de
terugbetalingstermijn van... 
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Corona laat accountants grote stappen zetten in de digitale wereld
Van wettelijke controle via schermdelen, tot NOW-onderzoek doen met onderbezette teams: alles is dit seizoen anders
voor accountants. Ondanks de druk is de digitalisering... 
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Nederlandse grote concerns profiteren het meest van
overheidssteun
Van alle grote concerns in Europa hebben de Nederlandse corporates (banken
niet meegerekend) vorig jaar veruit het meest gepro teerd van
staatssubsidies, zoals... 
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Van der Vegte: 'Verantwoording NOW-regelingen
combineren'
Ondernemers maken zich zorgen over de administratieve lasten rondom de
NOW-regeling. De NBA heeft de minister van SZW gevraagd of de
verantwoording van de reeks... 
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Al ruim half miljard uitgekeerd in vierde periode
NOW
In twee weken tijd zijn bij het UWV al ruim 45.000 aanvragen ingediend voor
de vierde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW).... 

