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VNO-NCW: schulden ondernemers moeten
langjarig uitgesmeerd worden
Ondernemers die als gevolg van de coronacrisis met schulden kampen bij bijvoorbeeld de
Belastingdienst of bij

nanciers moeten lang de tijd krijgen om aan hun verplichtingen te voldoen.

Daarvoor pleit Ingrid Thijssen, voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW in een interview met
de Volkskrant.
Thijssen zei in het interview geschrokken te zijn van plannen van politieke partijen om de lasten te
verzwaren. Volgens de werkgeversvoorzitter moet worden geïnvesteerd om uit de crisis te komen. Doorgaans komt 80
procent van de investeringen volgens haar uit het bedrijfsleven. "Bedrijven moeten daar dan wel de ruimte voor
hebben."
Thijssen zegt verder dat bij de ondernemers die door de crisis zijn getro en sprake is van een sociaal drama omdat
velen al maanden dicht zijn. Sommigen zelfs een jaar. "Ze moeten hun pensioenpot aanspreken, of het spaargeld voor
hun kinderen", zegt ze. "Belastingbetaling wordt uitgesteld en dat loopt op tot een schuld. Iedereen denkt dat ze
overeind worden gehouden, maar ze moeten maandelijks toeleggen. Nog los van het principiële punt dat als je door de
overheid gesloten wordt, je eigenlijk 100 procent van je kosten gecompenseerd moet krijgen."

Vermogensfaciliteit
VNO-NCW kijkt nu met banken en ministeries of er een soort vermogensfaciliteit kan komen voor zwaar getro en
ondernemers. Schulden moeten volgens Thijssen daarom over langere tijd uitgesmeerd worden. Bedrijven hebben
volgens haar eigen vermogen nodig om te kunnen investeren. "We kijken nu met banken en ministeries of er een soort
vermogensfaciliteit kan komen voor zwaar getro en ondernemers", aldus de VNO-NCW-voorzitter.
Recent pleitte de NBA in een open brief al voor herstartleningen aan levensvatbare bedrijven en voor een verruiming
van de terugbetalingstermijn van overheidsschulden naar vijf jaar.
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Rechter: horeca moet om middernacht gewoon
deuren sluiten
Het Nederlandse nachtleven blijft na middernacht gewoon gesloten. Dat heeft
de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door
belangenvereniging Koninklijke... 
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Zakelijke evenementenbranche blij met meer
duidelijkheid kabinet
Organisatoren van zakelijke evenementen hebben meer bewegingsvrijheid nu
het demissionaire kabinet heeft besloten de 1,5 meterregel los te laten en
evenementen niet... 
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Kabinet werkt nog aan gerichte steun voor clubs en
evenementen
Het demissionaire kabinet wil zo gericht mogelijk steun bieden aan
bedrijfstakken die na 25 september nog getro en worden door de dan
resterende coronamaatregelen.... 
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Kabinet spoort ondernemer met geldzorgen aan hulp
te zoeken
Ondernemers die zorgen hebben over hun portemonnee, bijvoorbeeld door de
coronacrisis, moeten op tijd om hulp vragen. 
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Ook in augustus erg weinig faillissementen
Ook in augustus zijn er erg weinig bedrijven, organisaties en natuurlijke
personen failliet gegaan. Volgens de Raad voor Rechtspraak blijft het aantal
bankroeten... 

