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24 november 2021

Coalitie wil NOW terug als coronamaatregelen
langer duren
Als de coronamaatregelen - zoals nu wordt verwacht - langer dan drie weken duren, dan moeten
bedrijven volgens de coalitiepartijen ook een beroep kunnen doen op loonsteun van de overheid.
VVD, D66, CDA en ChristenUnie bepleiten de terugkeer van de zogenoemde NOW-regeling tijdens een debat over het
economisch steunpakket op woensdag, bevestigen partijen na berichtgeving door de NOS.
"Als deze beperkingen langer gaan duren dan de aangekondigde drie weken, dan is extra steun voor ondernemers
nodig", zegt VVD'er Thierry Aartsen. "In dat geval moet de loonsteun terugkomen en uitstel van belasting weer
mogelijk worden."
"We moeten ondernemers helpen", zegt D66-Kamerlid Romke de Jong. "Anders gaan gezonde bedrijven die worden
getro en door coronamaatregelen kapot. Dat is niet eerlijk." Ook hij bepleit uitstel van belastingen. Volgens de D66'er
kan je "niet van ondernemers verwachten dat ze belasting terug gaan betalen, terwijl ze tegelijkertijd nieuwe steun
moeten aanvragen".
Het kabinet heeft eerder al gezegd dat de loonsubsidie een mogelijkheid is als de 'milde lockdown' langer duurt.
"Mocht het tegenvallen, mocht het toch langer duren dan drie weken, dan hebben we in onze achterzak onze
instrumenten, waaronder de NOW", zei minister Stef Blok (Economische Zaken) op de dag dat het kabinet de
steunregelingen bekendmaakte.
Bron: ANP
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17 januari 2022

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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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... 
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27 december 2021

Accountant: coronasteun is voor veel gesloten winkels
onbereikbaar
Veel winkels die door de lockdown dicht moeten blijven, kunnen geen
aanspraak maken op nanciële steun van de overheid. De periode waarin
ondernemers hun omzetverliezen... 

