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23 november 2021

Verschillende sectoren willen meer coronasteun
van overheid
Verschillende bedrijfstakken willen dat het kabinet meer coronasteun geeft. Zo stuurden de
brancheverenigingen voor beveiligers, contractcateraars en verhuizers gezamenlijk een brandbrief naar
Den Haag waarin ze waarschuwen voor

nanciële problemen in hun sectoren en vragen om al hun

omzetverlies vergoed te krijgen.
Reiskoepel ANVR wil ook nanciële steun als landen buiten Europa vrijwel allemaal een oranje reisadvies houden. De
brancheverenigingen voor beveiligers, cateraars en verhuizers geven aan dat ze door de laatste coronamaatregelen,
waardoor bijvoorbeeld veel evenementen niet door kunnen gaan, veel omzetverlies lijden. Tegelijkertijd is er geen
steun voor het aanhouden van personeel nu de NOW-regeling is afgeschaft en is de tegemoetkoming voor de vaste
lasten beperkt tot 85 procent.
"Als er geen compensatie komt voor de arbeidskosten, moeten wij onze mensen laten gaan en krijgen we ze niet meer
terug als het weer beter gaat", zegt voorzitter Ard van der Steur van De Nederlandse Veiligheidsbranche. Volgens hem
heeft dat "grote gevolgen voor het voortbestaan van speci eke sectoren in onze bedrijfstak".
Ook de ANVR roept op tot meer steun, of het aanpassen van de reisadviezen. Als reizen buiten Europa weer mogelijk
wordt, kunnen reisorganisaties namelijk weer ondernemen, stelt de koepel. Zolang dat echter niet kan is steun
noodzakelijk. Het kabinet meent volgens ANVR-voorzitter Frank Oostdam dat de steun marktverstorend zou werken
nu bedrijven weer hersteld zijn. "Dat geldt wellicht voor veel bedrijven, maar zeker nog niet voor de reissector."
Eerder zeiden ook andere sectoren als de horeca al dat de steun die het kabinet nu biedt onvoldoende is.
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... 

