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'20 procent winkels moet sluiten als ze niet snel
open kunnen'
Winkeliers kunnen en moeten hun deuren weer openen. Als dat niet gebeurt, moet ongeveer 20 procent
van de winkels de komende twee maanden sluiten en komen er rond de 60.000 banen op de tocht te
staan. Dat zegt de Raad Nederlandse Detailhandel (RND).
Volgens de branchevereniging is er geen proportionele reden meer om de winkels nog langer dicht te houden. Zo
dragen de winkels als doorstroomlocaties volgens de RND niet noemenswaardig bij aan de verspreiding van het
coronavirus. Ook zijn er volgens directeur van de vereniging Eus Peters geen hogere ziekteverzuimcijfers in de
winkelbranche. "Van winkelen word je niet ziek", aldus Peters.
Tegelijkertijd vrezen zo'n 300.000 winkelmedewerkers die nu thuiszitten voor hun baan, zegt Peters. "Ik denk terecht,
want die winkels zetten normaal 42 miljard euro per jaar om in hun winkels en hun webshops. Die webshops vangen
op dit moment maar 15 procent gemiddeld op van het totaal." Volgens die berekening zouden gesloten winkels met
elkaar zo'n 680 miljoen euro aan omzet per week mislopen.
Ook branchevereniging INretail vindt de lockdown voor winkeliers veel te lang duren. "De winkels moeten gewoon
begin maart open. En dat kan ook. We hebben eerder al maandenlang bewezen dat winkels gewoon open kunnen zijn",
aldus een zegsman zaterdag. Hij wijst op de enorme schade die ondernemers door de gedwongen sluiting oplopen. Zo
zijn er volgens hem al mensen die zich door de situatie gedwongen zagen hun huis of auto te verkopen.
Verder zijn winkeliers en horecaondernemers boos dat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wel met voorstellen
komt om weer publiek toe te laten bij evenementen en sportwedstrijden, maar nog geen perspectief biedt voor een
heropening van winkels, restaurants en cafés.
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'Vanaf de zomer herstel voor transportsector'
De transport en logistiek kan dit jaar rekenen op een groei van 2,5 procent,
waarmee het einde van de crisis voor de sector in zicht is. Het herstel volgt op
een... 
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Banken zien nog altijd veel vraag naar coronahulp
Banken blijven veel steun verstrekken aan door coronacrisis getro en
bedrijven. Desondanks zien ze problemen ontstaan in sectoren die last
hebben van beperkende... 
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Spelregels jaarverslaggeving bij dreigende discontinuïteit
De coronacrisis brengt veel ondernemingen aan het randje van de afgrond. Door overheidssteun en de mogelijkheid
om belastingschulden voorlopig nog niet te betalen,... 
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Corona laat accountants grote stappen zetten in de digitale wereld
Van wettelijke controle via schermdelen, tot NOW-onderzoek doen met onderbezette teams: alles is dit seizoen anders
voor accountants. Ondanks de druk is de digitalisering... 
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Nederlandse grote concerns profiteren het meest van
overheidssteun
Van alle grote concerns in Europa hebben de Nederlandse corporates (banken
niet meegerekend) vorig jaar veruit het meest gepro teerd van
staatssubsidies, zoals... 

