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APPENDIX: uitwerking en rekenvoorbeeld noodfonds
1. Op welk bedrag kunt u rekenen?
De vraag voor iedere ondernemer nu is: Op welk bedrag kan ik rekenen? En hoe kan ik een
aanvraag indienen?

2. De hoogte van het bedrag
De hoogte van het bedrag dat u krijgt uit het noodfonds hangt af van uw omzetverlies. De
volgende regels zijn daarbij belangrijk.
Als u ten minste 30% omzetverlies heeft …
U dient ten minste 30% omzetverlies te hebben ten opzichte van de gemiddelde omzet in
dezelfde periode (12 maart – 11 juni) in 2017, 2018 en 2019. Is uw omzetverlies lager, dan heeft
u geen recht op uitkering van het noodfonds.
Krijgt u 70% van 70% vergoed …
Van de resterende 70% wordt maximaal 70% door de staat vergoed. Bij elkaar gaat het
daarmee om een uitkering van 49 % van het omzetverlies
Tot een maximum per omzetcategorie.
Per omzetcategorie wordt bepaald hoeveel u maximaal uitgekeerd krijgt:

Is de gemiddelde omzet van uw bedrijf van 20172018-2019 in de periode 12 maart – 11 juni:

Dan ontvangt u maximaal:

Minder dan € 200.000

€ 100.000

Tussen € 200.000 – € 500.000

€ 250.000

Tussen € 500.000 – € 3.000.000

€ 500.000

Meer dan € 3.000.000

€ 1.000.000

Volgens de website van de RVO moeten eerder ontvangen vergoedingen van het bedrag worden
afgetrokken. We onderzoeken nog of de NOW regeling onder deze vergoedingen valt. De 600
mln. euro is een plafond, het percentage uitkering kan omlaag bijgesteld worden als er teveel
vraag is naar schadevergoeding.

Datum

7 mei 2020
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Een rekenvoorbeeld
Gemiddelde omzet periode 12 maart
tot en met 11 juni in 2017-2018-2019

= 200.000 euro

Berekening omzetverlies

Gemiddelde omzet periode 12 maart
tot en met 11 juni in 2020

= 100.000 euro

Omzetverlies 2020
= 100.000 euro

Omzetverlies = 50%

30% = ondernemersrisico

Drempel > 30%: OK

100.000 euro – 30%
= 30.000 euro ondernemersrisico

70% van 70.000 euro wordt vergoed
70% van restant vergoed

3.
•
•
•
•
•
•

U ontvangt 49.000 euro onder voorbehoud van
eerder ontvangen vergoedingen

Hoe kan ik een aanvraag indienen?
U meldt zich aan bij het loket van RVO dat vanaf 7 mei is geopend.
U heeft hiervoor e-herkenning niveau 1 nodig.
U maakt zelf een berekening van uw omzetverlies en dient deze berekening in bij RVO.
RVO keert u zo snel mogelijk een voorschot uit van 50 % van het bedrag dat u op basis
van uw berekening zou krijgen.
Na afloop van de periode 12 maart t/m 11 juni dient u een eind berekening in.
Deze dient gepaard te gaan met een accountantsverklaring of – bij kleinere bedragen –
een berekening van uw afzetorganisatie (bij 100 % afzetverplichting).

Datum

4.
•
•
•
•
•
•

7 mei 2020
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Voor wie geldt de regeling?
Voor bedrijven uit het sierteeltcluster of de voedingstuinbouw.
Uit de schakels: vermeerdering, teelt, afzet, handel, transport.
Voor in Nederland gevestigde bedrijven, alleen voor Nederlandse omzet / teelt.
Financieel gezond: geen surseance van betaling / faillissement.
Minimaal 30 % omzetverlies over de periode 12 maart t/m 11 juni.
Berekening omzetverlies in 2020 gerelateerd aan gemiddelde omzet 2017 – 2019.

Aan de tekst in dit bericht, kunnen geen rechten worden ontleend. Voor concrete informatie over de
regeling, verwijzen we u naar de website van het RVO: www.RVO.nl.

