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'Verruim coronasteunmaatregelen, zoals
uitbreiding TVL en NOW'
De partnertoets moet uit de tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (TOZO) en de tegemoetkoming in
de vaste lasten (TVL) moet ruimer worden. Dat zeggen organisaties voor ondernemers en zelfstandigen
in oproepen aan het kabinet, waarin ze pleiten voor uitbreiding van de coronasteunmaatregelen naar
aanleiding van de mogelijke verlenging van de lockdown.
Ondernemend Nederland (ONL) zegt dat er nog altijd geen regelingen zijn voor "schrijnende gevallen" en er
"ontbreekt perspectief" voor veel sectoren. ONL wil daarom dat de percentages voor het vergoeden van vaste lasten
omhooggaan en dat de bovengrens, die nu 3000 euro per kwartaal is, opgeheven wordt. Ook moet er een extra
overbruggingskrediet komen en een ruime voorraadvergoeding voor non-foodwinkels. Die winkels moeten daarnaast
bestellingen kunnen laten ophalen.
Het NOW-percentage voor de loonsom moet van ONL in het eerste kwartaal van 2021 naar 90 procent, in plaats van
het huidige maximum van 80 procent. De ondernemersvereniging wil ook een mkb-herstelfonds. ONL wil verder dat
er voor nanciering komt voor de transitievergoeding die bedrijven aan ontslagen medewerkers moeten betalen. Veel
bedrijven die nu in een slechte nanciële situatie verkeren kunnen het wettelijk verplichte bedrag van die vergoeding
niet opbrengen, zei ONL eerder al op BNR.

Zelfstandigen
De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) zegt dat het kabinet weinig oog heeft voor zelfstandigen. Waar ONL
klaagde dat het maximumbedrag van de TVL-regeling te laag was voor veel bedrijven, meent VZN dat het
drempelbedrag te hoog is voor zelfstandigen. Daarom zou de tegemoetkoming in de vaste lasten op basis van
werkelijke cijfers moeten worden uitgekeerd.
De vereniging wil ook af van de partner- en de vermogenstoets in de TOZO-regeling. Volgens die regel wordt bij
zelfstandigen ook gekeken of hun partners inkomen hebben en krijgen ze geen steun als dat inkomen te hoog is.
Daarnaast moet dit jaar het urencriterium voor zelfstandigen, dat op 1225 uur per jaar staat, versoepeld worden en
moeten zelfstandigen extra geholpen worden als ze zich willen laten bij- of omscholen. De regeling voor de tijdelijke
ondersteuning van noodzakelijke kosten (TONK), die per 1 februari 2021 zou starten, moet versneld ingevoerd worden,
aldus VZN.
Volgens ONL is de verlenging van de lockdown "de doodsteek" voor de retail, de evenementenbranche, kermissen,
horeca en de reisbranche. VZN zegt dat de nanciële positie van zelfstandig ondernemers door de verlenging
"onhoudbaar" wordt. Ondernemers worden wat ONL betreft ook betrokken bij het vaccinatieprogramma, omdat zij
"snel, innovatief en wendbaar kunnen denken".
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Deloitte: 'Corona kost de grootste Europese
voetbalclubs 2 miljard euro'
De twintig grootste Europese voetbalclubs lopen zo'n 2 miljard euro mis
vanwege de coronapandemie. 
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Uitzendbranche heeft flink te lijden onder de
coronacrisis
De uitzendbranche heeft stevig te lijden onder de coronacrisis. Volgens de
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is het totaal aantal uitzenduren
vorig jaar met... 
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EY: 'Culturele en creatieve economie krijgt harde
klappen'
De culturele en creatieve economie ziet de omzet in totaal met 31 procent
dalen, van 643 miljard euro naar 444 miljard. 
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Verkoop bedrijfswagens EU viel bijna vijfde lager uit in
2020
De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is afgelopen jaar
bijna een vijfde lager uitgevallen dan een jaar eerder. Volgens de Europese
autobrancheorganisatie... 
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Keijzer roept vastgoedbedrijven op meer te doen voor
winkeliers
Vastgoedbedrijven kunnen meer doen om hun verhuurders, zoals winkeliers,
te helpen in de moeilijke coronatijd. Er gebeurt al veel maar het gaat soms
nog niet goed,... 

