Amsterdam, 16 juli 2020
Beste redactie,
Wij ontvingen uw onderstaande verzoek om te reageren op berichtgeving in de pers omtrent
het beroep dat wij met ons bedrijf hebben gedaan op de door de overheid geboden NOW
regeling.
Graag reageren wij als volgt:
Net als iedereen in ons land werd ook onze onderneming afgelopen maart geconfronteerd
met de plotselinge maatregelen die van overheidswege werden opgelegd ten gevolge van de
Coronacrisis. Voor ons bedrijf betekende dit dat wij op dat moment – onder andere – al onze
winkels volledig hebben moeten sluiten. Er was ook geen enkel uitzicht op hoe lang dit zou
gaan duren. Het volledig stilleggen van de bedrijfsvoering is natuurlijk voor geen enkele
onderneming lang vol te houden.
Door de overheid is op dat moment een steunpakket (waaronder de NOW regeling)
samengesteld waarvan ieder Nederlands bedrijf gebruik mag maken zodra er sprake is van
een omzetdaling van meer dan 20% als direct gevolg van de coronamaatregelen. Deze
steunmaatregelen zijn juist bedoeld voor bedrijven die vóór de Coronacrisis een gezonde en
levensvatbare bedrijfsvoering hadden. De NOW regeling is geen gift, maar betreft een
voorschot met een naverrekening op basis van de ware schade. Van de geboden NOW
regeling hebben in totaal 140.000 Nederlandse bedrijven gebruik gemaakt. Wij zijn met ons
bedrijf inderdaad één van die 140.000. In onze branche heeft vrijwel ieder bedrijf – van
groot tot klein- gebruik gemaakt van de NOW regeling.
Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en kunnen wij gelukkig concluderen dat de
schade voor ons bedrijf aanmerkelijk lager is dan waar we afgelopen maart rekening mee
hielden. Met ons bedrijf gaat het gelukkig nog steeds goed. Voor ons betekent dit het
volgende:
1. Van het betaalde voorschot in het kader van de NOW regeling zullen wij het grootste
gedeelte terugstorten.
2. Wij maken met ons bedrijf geen gebruik van de tweede ronde van de NOW regeling.
3. Van andere steunmaatregelen die door de overheid zijn geboden maken wij geen
gebruik.
Graag maken wij nog wel van de mogelijkheid gebruik tot het plaatsen van een paar
kanttekeningen.
1. Wij zijn ons bedrijf NP Fashion nog geen acht jaar geleden begonnen vanuit nul
en zijn reeds vanaf het eerste jaar een uitermate gezonde en winstgevende
onderneming een bieden inmiddels aan zo’n 400 mensen een baan.
2. Wij zijn een Nederlands bedrijf en betalen ook gewoon in Nederland belasting.
3. Met ons bedrijf hebben wij alleen al vorig jaar zo’n 18 miljoen Euro overgemaakt
aan overheidsinstanties aan afgedragen belastingen, premies en sociale lasten.
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Hiermee leveren wij met ons MKB bedrijf een significante bijdrage aan de
Nederlandse economie.
In het kader van Corona: een ziekenhuisbed kost in Nederland gemiddeld 800
Euro per dag. Dat betekent dat van de opbrenst van alleen al afgelopen jaar van
ons MKB bedrijf er 22.500 dagen aan ziekenhuisbedden betaald kunnen worden.
Of zo je wilt: iedere maand opnieuw kunnen 1200 Nederlandse gezinnen een
bijstandsuitkering ontvangen vanuit de staatsopbrengsten van alleen ons bedrijf.
Zonder ondernemersschap heeft ons land geen inkomsten. Wij hebben in
Nederland geen olievelden of goudmijnen en de gaskranen zijn dichtgedraaid. In
economisch opzicht moeten wij het als Nederlanders dus nagenoeg geheel
hebben van mensen die het risico (hebben) durven nemen om een bedrijf te
starten, daar succesvol mee zijn geworden en die daar vervolgens ook netjes in
ons land de belastingen over betalen. Dat is de kurk waar onze economie op
drijft.
Ook dit jaar weer zullen wij met ons bedrijf, ondanks de Coronacrisis en ondanks
de NOW steun, wederom voor vele miljoenen Euros aan belastingen en premies
afdragen. Wij graaien dus niet, maar dragen fors bij aan de Nederlandse
economie.
Het vleit ons dat wij er van de 140.000 Nederlandse bedrijven uitgepikt worden
als voorbeeld van een gezonde onderneming die gebruikmaakt van de NOW
regeling. Neem ook bijvoorbeeld Randstad van de rijkste man van Nederland.
Ook die kreeg voor vele miljoenen aan steun. Of wat te denken van ZARA,
waarvan de oprichter in 2016 nog de rijkste man ter wereld was. Een Spaans
bedrijf, maar ze halen hier in Nederland geld op van de NOW regeling. Als jullie
op zoek zijn naar een relletje doe ons dan een lol: kijk iets verder dan je neus lang
is en neem ook eens een ander voorbeeld.
Via onderstaande link kun je overigens ieder Nederlands bedrijf invoeren om te
zien of en voor hoeveel er gebruik is gemaakt van de NOW regeling. De link staat
overigens op de site van RTL, eigendom van Bertelsmann, één van de rijkste
Duitse families, en je raadt het al: ook zij maken gebruik van de NOW regeling.
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5170944/now-aanvragen-steunbedrijven-loon-uwv-geld-overheid-corona

Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben ingelicht.
Met vriendelijke groet,
NP Fashion BV
Ruben Bontekoe

