Wel of geen NOW aanvragen?
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Veel van onze klanten zijn voor een groot deel afhankelijk van subsidie vanuit de
gemeente(n). Voor de nieuwe NOW-regeling is een verlies van minimaal 20% van de omzet
voorwaarde om in aanmerking te kunnen komen. Voor elke organisatie ligt dat weer anders.
De een heeft meer eigen inkomsten dan de ander. En een grote vraag is ook hoe gemeenten
om zullen gaan met de gevolgen van deze coronacrisis. Over hoe hiermee om te gaan
worden verschillende adviezen gegeven die soms leiden tot onzekerheid. Een van onze
klanten, Lidy Vos van Bibliotheek Rivierenland, wilde hierin graag advies van een
deskundige.
Deze vraag ligt buiten het expertisegebied van MATT Talent. Daarom zijn we in ons netwerk
op zoek gegaan naar een advocaat bestuursrecht en hebben hem geraadpleegd.
Zijn advies is: breng eerst in kaart wat je feitelijke risico’s zijn op omzetverlies. En als je de
feiten op een rij hebt, ga dan met je gemeente in gesprek.
Voor een zo goed mogelijk inzicht zullen alle afspraken op een rij moeten worden gezet.
Afspraken vanuit de subsidiebeschikking(en) en/of een convenant dat is afgesloten met
gemeenten. Daaruit destilleren welk deel van de subsidie resultaatafhankelijk is. Zet dan je
strategie uit – met welk verhaal en ga je naar de gemeenten. En welke timing kies je
daarvoor.
Als dan na de gesprekken met de gemeente(n) duidelijk wordt dat je gekort gaat worden en
voor hoeveel, dan kun je op het totaal bekijken hoeveel omzetverlies je naar verwachting
gaat hebben. Als dat meer dan 20% is, vraag dan de NOW aan. Gelukkig kun je deze
regeling ook met terugwerkende kracht aanvragen. Hoe de aanvraag in zijn werk gaat is op
dit moment nog niet duidelijk. We houden je daarvan op de hoogte.
Voor onze klanten in de culture sector: blijf ook de berichtgeving vanuit de
brancheorganisaties goed volgen. Zoals je de VOB-berichten (nummer 5) kunt lezen zijn de
brancheorganisaties in gesprek met OCW. En is al gezegd dat de minister van OCW met
maatwerk komt voor de culturele en creatieve sector.
Zit jij met vragen waar je niet uitkomt? Bel gerust om te sparren. Dan kijken we of wij direct of
indirect iets voor je kunnen betekenen.

Op onze website vind je in de Q&A antwoord op de meest recente vragen die opkomen
naar aanleiding van het coronavirus

