NIEUWS

08 december 2021

Blok: steunregeling voor starters niet meer dit
jaar te maken
Er komt dit jaar geen steunregeling meer voor startende ondernemers die getro en zijn door de
aangescherpte coronamaatregelen. Demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken) is op
aandringen van de Tweede Kamer wel bereid te kijken wat hij voor deze groep kan betekenen. Maar dat
lukt zeker niet eerder dan in januari.
Ondernemers die hun bedrijf dit jaar zijn begonnen, kunnen geen aanspraak maken op de tegemoetkoming voor de
vaste lasten (TVL). Bij die regeling wordt namelijk gekeken naar misgelopen omzet ten opzichte van een periode
waarin hun onderneming nog niet bestond. De Tweede Kamer wil in grote meerderheid dat ook deze mensen steun
krijgen om hun bedrijf overeind te houden.
Blok voelt er evenwel niets voor te morrelen aan de voorwaarden voor de TVL, omdat dit tot grote
uitvoeringsproblemen zou leiden. "Dat betekent echt dat je meer dan 100.000 ondernemers in de vertraging gaat
gooien. Die hebben het geld nodig, ga ik echt niet doen", aldus de bewindsman. Ook waarschuwt hij dat het toch al
aanwezige risico op fraude en misbruik nog groter wordt.
Samen met uitvoeringsorganisaties wil Blok kijken of er naast de TVL een regeling is op te tuigen "die de doelgroep
kan helpen en fraudebestendig is". Hij belooft zijn uiterste best te doen daar in januari op terug te komen. "Gezien de
complexiteit, eerder lukt echt niet."
Bron: ANP
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18 mei 2022

Rekenkamer: Rechtmatigheid bestedingen verder
onder druk
Van bijna vijf procent van alle verplichtingen die de rijksoverheid in 2021
aanging en die leiden tot uitgaven in de toekomst, staat de rechtmatigheid
niet vast.... 
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17 mei 2022

Ruim twintig ondernemers opgepakt om fraude met
coronasteun
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft de afgelopen dagen
meer dan twintig ondernemers aangehouden in een zaak die draait om fraude
met coronasteun. 
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16 mei 2022

'Een vijfde van de ondernemers vreest voor
terugbetalen coronasteun'
Een vijfde van de ondernemers maakt zich zorgen over het moeten
terugbetalen van de ontvangen coronasteun. 
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11 mei 2022

NBA: overheid moet één aanpak hanteren voor
terugbetalen coronaschulden
De overheid moet één aanpak ontwikkelen voor het terugbetalen van
coronaschulden door ondernemers, waaronder ook belastingschulden. Een
langere a osperiode dan... 
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22 april 2022

RVO: laatste kans om omzet eerste drie TVL-periodes
door te geven
Ondernemers die Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd
voor de eerste drie periodes van de regeling en nog geen werkelijke omzet
hebben doorgegeven... 

