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17 november 2021

Blok: loonsteun in achterzak als 'milde lockdown'
langer duurt
Hoewel het kabinet nu nog geen loonsubsidie wil verstrekken aan bedrijven in de

nanciële problemen

door de jongste coronamaatregelen, is dat volgens minister Stef Blok van Economische Zaken wel een
optie als die regels langer duren. Het kabinet kondigde vandaag een nieuw steunpakket aan voor
getro en bedrijven, waarbij het vooral leunt op een vastelastenregeling.
"We houden de vinger aan de pols", aldus de bewindsman. "Mocht het tegenvallen, mocht het toch langer duren dan
drie weken, dan hebben we in onze achterzak onze instrumenten, waaronder de NOW." Deze Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid was een van de belangrijkste regelingen in eerdere steunpakketten van de overheid.
De komende weken "zal het kabinet wel al noodzakelijke voorbereidingen tre en" om de NOW eventueel toch weer
nieuw leven in te blazen, mocht dat nodig zijn.
Maar voor nu heeft het kabinet "geen plannen om andere instrumenten in te zetten" dan de regelingen die dinsdag
werden aangekondigd of al golden.

Grofmazig
De loonsteun maakt nu nog geen deel uit van het pakket, omdat het "een generieke, grofmazige regeling" is. Het
kabinet wil voorkomen "dat ook werkgevers steun krijgen die reguliere omzetverliezen hebben die niet te herleiden
zijn tot de nieuwe beperkende maatregelen".
Bovendien "kennen we op dit moment juist de situatie dat bedrijven staan te springen om arbeidskrachten en er
daarnaast in bepaalde sectoren voor langere tijd of zelfs structureel juist meer of minder werk zal zijn". De NOW zou
voorkomen dat mensen besluiten over te stappen naar sectoren waar juist een groot tekort aan arbeidskrachten is,
zeggen de bewindspersonen. Hiervoor waarschuwden eerder ook adviseurs van het kabinet als De Nederlandsche Bank
en het Centraal Planbureau.
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De coronapijn in het mkb is klein, maar gaat soms diep
Dit weekend gooiden horecaondernemers uit protest hun deuren open. Is hun
situatie echt zo nijpend? Accountants zien hoe het mkb overleeft, maar ook
dat niet iedereen... 
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11 januari 2022

UWV: horeca goed voor bijna helft aanvragen zevende
periode NOW
Bijna de helft (47 procent) van de toegekende aanvragen voor de zevende
periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
(NOW) komt van werkgevers... 
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10 januari 2022

Deadline voor definitieve berekening NOW-1
verstreken
De deadline voor het aanvragen van een de nitieve berekening van de
loonsteun over de periode maart tot mei 2020 is verstreken. Dit najaar
hadden zo'n 9.500 werkgevers... 
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07 januari 2022

'Miljarden omzetschade voor winkels door lockdown'
De omzetschade die winkels hebben opgelopen sinds het ingaan van de
nieuwe lockdown op 19 december, loopt inmiddels in de miljarden euro's.
Brancheorganisatie INretail... 
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06 januari 2022

Accountant worstelt met coronasteun voor bedrijven
Ook ondernemers die maar weinig hinder ondervinden van de coronacrisis
doen soms een beroep op steunmaatregelen als de NOW of TVL. Accountants
kunnen vaak alleen... 

