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23 november 2022

UWV vordert 1,4 miljard euro aan coronasteun
voor lonen terug
Tienduizenden werkgevers die tussen juni en eind september 2020 loonsteun ontvingen van de overheid
wegens de coronacrisis moeten geld terugbetalen. Het gaat tot nu toe om 39 duizend bedrijven van wie de
uitkeringsinstantie in totaal 1,4 miljard euro terugvordert.
Er zijn ook werkgevers die juist recht hebben op aanvullende loonsubsidie. Zo heeft luchtvaartmaatschappij KLM voor
de periode van juni tot en met september 2020 recht op nog eens 59 miljoen euro.
Werkgevers konden in het kader van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) een deel van
de loonkosten vergoed krijgen bij fors omzetverlies als gevolg van de coronacrisis, om massaal banenverlies te
voorkomen. Het bedrag waar ze recht hadden, hing af van het uiteindelijke verlies aan inkomsten en de loonkosten,
maar uitkeringsinstantie UWV maakte eerst voorschotten over op basis van het geschatte omzetverlies.
UWV kende tussen juni en september 2020, de tweede periode waarin NOW-geld beschikbaar is, aan ruim 63.500
werkgevers een voorschot toe. Van zo'n 55.000 werkgevers is bekend waar ze de nitief recht op hadden voor die
maanden.
Van hen moeten zeven op de tien NOW-steun terugbetalen. Bij 42 procent gaat het zelfs om het hele bedrag aan
ontvangen steun, bijvoorbeeld omdat het omzetverlies niet groot genoeg was of werkgevers afzagen van de steun. Een
kleine groep liet na om aan te geven hoeveel omzet ze daadwerkelijk waren verloren en moet daarom alles
terugstorten.

Nog geld krijgen
Daar tegenover staan 16.000 werkgevers die nog geld na krijgen van UWV. Daarbij gaat het om een bedrag van in totaal
302 miljoen euro. Een woordvoerder van UWV geeft aan dat dit niet altijd komt doordat deze bedrijven een te
conservatieve schatting hadden gemaakt van het omzetverlies of de loonkosten. Het voorschot dat ze in 2020 kregen
was namelijk 80 procent van het de nitieve bedrag waar ze recht op hadden. Wie precies goed had gerekend krijgt
sowieso nog een vijfde van het NOW.
KLM, de grootste ontvanger van NOW-steun, krijgt nu in totaal ruim 344 miljoen euro aan compensatie voor de
loonkosten voor de tweede periode. Budgetmaatschappij Transavia, ook onderdeel van Air France-KLM, krijgt bijna 6
miljoen euro steun nabetaald.
Uitzendonderneming Adecco moet juist bijna 7 miljoen van de voorgeschoten 11 miljoen euro terugbetalen, blijkt uit
het NOW-register dat UWV online heeft gezet. De Nederlandse tak van chemiebedrijf Chemours moet 3,7 miljoen euro
terugbetalen.

Accountants
Ook meer dan twintig accountantskantoren die tussen juni en september 2020 NOW-steun aanvroegen, moeten een
ink deel terugbetalen. Dat meldt AccountancyVanmorgen op basis van het excelbestand van het UWV. Minimaal 21
kantoren vroegen in de tweede NOW-periode voor circa acht ton loonsubsidie aan, maar het UWV heeft driekwart
daarvan teruggevorderd, aldus de vaksite.
De meeste nabetalingen en terugvorderingen zijn inmiddels afgehandeld, laat het UWV weten.
Bron: ANP
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Vaststellingsloket NOW 5 open tot en met 2 juni 2023
Het vaststellingsloket voor de NOW 5 blijft langer open, namelijk tot en met 2
juni 2023. Hiermee is de uiterlijke indieningsdatum voor een
vaststellingsaanvraag... 
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14 oktober 2022

CBS: één op de drie bedrijven maakte aanspraak op
coronasteun
Bijna 652.000 bedrijven deden tijdens de coronacrisis beroep op minimaal
één van de coronasteunmaatregelen. Dat is ruim één op de drie bedrijven in
Nederland, maakte... 
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03 oktober 2022

Ondernemers kunnen coronaschuld nu niet
terugbetalen
Brancheverenigingen en ondernemersorganisaties roepen in de Volkskrant de
overheid op snel met een nieuw steunpakket te komen voor het mkb, anders
volgen fors meer... 

NIEUWS

20 juli 2022

Mazars onthoudt oordeel over jaarcijfers SnowWorld
SnowWorld kan niet alle nanciële verplichtingen nakomen en moet mogelijk
ook NOW-steun terugbetalen. Accountant Mazars wil vanwege de problemen
geen goedkeurende... 

NIEUWS

18 juli 2022

Vliegende-automaker PAL-V: 'gehouden aan regels
rond coronasteun'
PAL-V, het bedrijf dat vliegende auto's maakt, zegt zich "zowel aan de regels
als aan de geest" van de NOW-regeling te hebben gehouden. Daarbij zijn
diverse accountantskantoren... 

