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'Situatie winkelstraat is in januari enorm
verslechterd'
De situatie bij onder meer kledingwinkels en woonwinkels is in januari enorm verslechterd en er dreigt
een kaalslag in de winkelstraten door de gedwongen winkelsluitingen vanwege de coronapandemie. Dat
meldt INretail.
Volgens de brancheorganisatie kelderde de omzet van bijna driekwart van de gesloten winkels in januari op jaarbasis
met 60 tot 100 procent.
"De winkels moeten zo snel mogelijk heropenen om het tij te kunnen keren," aldus de branchevereniging. "Open de
winkels op 3 maart, dat kan veilig en past ook in de pandemiefase waarin Nederland inmiddels zit." Dat lijkt op dit
moment onwaarschijnlijk. Minister-president Mark Rutte zei donderdag in de Tweede Kamer nog dat hij "weinig
ruimte" ziet voor versoepelingen na het einde van de huidige lockdown op 2 maart.
INretail meldt op basis van onderzoek onder 1300 leden dat 72 procent heel erg bezorgd is over het voortbestaan van
de zaak. Dat was een paar weken geleden nog 63 procent. "Lokale winkels kunnen wel samen bestaan maar niet
afzonderlijk. Als er te veel spelers omvallen wordt het ook voor zij die overleven onmogelijk", aldus INretail.
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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... 

