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Rutte: coronaregeling ook voor bedrijven na
waterschade Limburg
Limburgse ondernemers die getro en zijn door de wateroverlast kunnen ook een beroep doen op de
bestaande coronaregelingen. Er wordt bij de toepassing van de regelingen niet gekeken naar de oorzaak
van het omzetverlies, zei demissionair premier Mark Rutte maandag na kabinetsoverleg over de
coronacrisis.
Het gaat om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten
(TVL). Het zijn volgens Rutte de belangrijkste twee regelingen voor ondernemers die bijvoorbeeld omzetschade lijden
door de coronamaatregelen van het kabinet.
"Er is de bizarre samenloop met corona. Door corona hebben we de regelingen doorgetrokken naar het derde kwartaal.
Dat is dus een heel klein plusje na alle ellende die we nu hebben", dat dit nu ook werkt voor de gevolgen van de
waterschade, aldus Rutte.

Schade goed in kaart brengen
Rutte zei dat het kabinet de situatie in het noorden en zuiden van Limburg goed blijft volgen, ook ten aanzien van de
schade die is ontstaan door de overstromingen. Hij benadrukte dat mensen er goed aan doen om schade die is ontstaan
"goed in kaart te brengen, te documenteren en zo mogelijk foto's te maken".
Dat is volgens de premier niet alleen nodig voor de verzekeraar, maar ook voor de Wet tegemoetkoming schade bij
rampen, die het kabinet in stelling heeft gebracht voor de getro en provincie.
Accountants maken zich zorgen over mogelijk verlies van dossiers bij ondernemers, zo stellen zij elders op deze
website. Gaat een administratie verloren, dan moet de ondernemer alles reproduceren, op stra e van een boete. Ook al
is overstroming overmacht, die geldt niet als vrijwaring voor de verplichte bewaring.
Bron: ANP/Accountant

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

27 juli 2022

TVL Startersregeling sluit op 2 augustus
De Startersregeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) sluit op
dinsdag 2 augustus om 17:00 uur. Tot nu toe hebben ruim duizend starters de
tegemoetkoming... 
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21 juli 2022

TVL Startersregeling sluit 2 augustus 2022
De Startersregeling voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten sluit 2 augustus
17:00 uur, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tot nu
toe hebben ruim... 
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20 juli 2022

Mazars onthoudt oordeel over jaarcijfers SnowWorld
SnowWorld kan niet alle nanciële verplichtingen nakomen en moet mogelijk
ook NOW-steun terugbetalen. Accountant Mazars wil vanwege de problemen
geen goedkeurende... 
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Vliegende-automaker PAL-V: 'gehouden aan regels
rond coronasteun'
PAL-V, het bedrijf dat vliegende auto's maakt, zegt zich "zowel aan de regels
als aan de geest" van de NOW-regeling te hebben gehouden. Daarbij zijn
diverse accountantskantoren... 
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Ondernemers kregen al 8 miljard euro TVL-steun
uitgekeerd
Ondernemers kregen gedurende de coronacrisis bij elkaar zo'n 8 miljard euro
aan tegemoetkoming in de vaste lasten uitgekeerd. De zogeheten TVLregeling eindigde... 

