Geachte Minister Koolmees, Beste Wouter
Op de eerste plaats onze waardering voor het harde werk aan de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) en de verruimingen daarvan tot nu toe. Het is duidelijk dat het op
korte termijn behouden van bedrijvigheid en banen een topprioriteit is voor u en uw regering. Ondanks de
inzet en intentie lijkt het erop dat u zich niet realiseert dat u duizenden belangrijke bedrijven uitsluit wat
100.000 banen op de tocht zet. Vandaar deze herhaalde en inmiddels dringende oproep om de criteria aan
te passen en de categorale uitsluiting voor startups en scale-ups tegen te gaan.
Tot onze spijt stellen we vast dat de eisen die momenteel worden gesteld aan bedrijven om van de NOW
regeling gebruik te kunnen maken, duizenden bedrijven uitsluiten. Startups en scaleups hebben, zoals u
weet, vaak nog geen omzet, en kunnen dus ook geen daling daarvan laten zien om de bedreiging van hun
bestaan aan te tonen. Zij hebben wel een groeipad, maatschappelijke en economische relevantie en
personeel. Als hen toegang tot de noodmaatregel wordt ontzegd, dan zullen deze duizenden bedrijven niet
anders anders kunnen dan een veelvoud aan banen te schrappen. Hun mensen komen op straat te staan en
veel van deze bedrijven zullen het niet overleven. Terwijl juist nu, in tijden van crisis, de vernieuwingskracht
van startups zo hard nodig is om de economie en de cohesie in de samenleving te herstellen.
Startups zijn Midden- en Kleinbedrijven met de kansen van een Groot bedrijf. Zij werken veelal met
investeringen van derden gebaseerd op groeiprognoses en hebben een veel scherper risicoprofiel dan het
reguliere ‘ondernemersrisico’. De geldende valuta voor startups zijn ‘product- en marktontwikkeling’ en
‘groei’, dat vaak wordt uitgedrukt in aantallen gebruikers en niet in omzet. De regeling vereist dat een
omzetdaling wordt aangetoond. Dat is echter geen criterium voor succes en relevantie voor dit soort
toekomstgerichte bedrijven. De startups en scaleups van Nederland roepen u daarom dringend op om de
NOW regeling ook voor groeibedrijven te openen.
Een aantal concrete criteria die u zou kunnen hanteren:
•

Eerder verkregen risicokapitaal

•

WBSO toewijzing

•

Het hebben van personeel (ook zonder omzet)

Startups zijn belangrijk en een bepalende factor om goed uit deze crisis te komen. Ze leveren de grootste
vernieuwingskracht om de economie en de maatschappij opnieuw vorm te geven en op te bouwen en zij
leveren de meeste banengroei in korte tijd. Nederland zal startups en scaleups keihard nodig hebben.
Minister Koolmees, beste Wouter, houd daarom dus de Nederlandse startups en scaleups nu binnen de
boot!

