
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 

Reactie van de Alliantie van Evenementenbouwers en het Event Platform op 

de Internetconsultatie Coronabelastingschulden 
 

9 mei 2022 

 

L.S.,  

 

Onze platformen vertegenwoordigen het grootste deel van de ondernemers in de 

evenementenbranche.  

 

Op zoek naar oplossingen 

De evenementenbranche is extreem zwaar getroffen door de afgelopen coronajaren. 

Maar hoe staan we er nu voor?  

 

Ondernemers zijn blij dat de coronalockdowns en de andere coronamaatregelen achter de  

rug zijn. De financiële ondersteuning van het kabinet was hardnodig om veel bedrijven de  

crisis door te loodsen. Een van de overheidsmaatregelen die ondernemers echt heeft  

geholpen was uitstel van belasting tot 31 maart 2022. Ondernemers met een opgebouwde  

belastingschuld moeten uiterlijk op 1 oktober 2022 starten met het terugbetalen hiervan.  

• De terugbetalingstermijn van maximaal 60 maanden is voor een deel van onze 

ondernemers geen probleem. Het gaat dan om ondernemers die geen of een relatief 

behapbare schuld hebben opgebouwd tijdens de coronaperiode.  

• Ook zijn er ondernemers die weliswaar een schuld opgebouwd bij de Belastingdienst, 

maar inmiddels ook weer wat winst weten te maken en zodoende hun schulden 

kunnen aflossen.  

• De Alliantie van Evenementenbouwers en het Event Platform vragen aandacht voor 

de grote groep ondernemers met een problematische belastingschuld. Voor deze 

groep kan de opgebouwde belastingschuld en de nu geldende voorwaarden tot 

terugbetaling echt een knelpunt vormen voor de toekomst van het bedrijf.  

 

Zoals ook ondernemersorganisatie ONL u aangaf, geldt voor ongeveer 7,5% van alle 

vennootschappen in Nederland dat zij 60 maanden lang meer dan helft van de bruto 

maandwinst van vóór corona moeten aflossen om de coronabelastingschuld te voldoen1. 

• De DNB ziet dat deze ondernemers een hoog risico hebben op aflossingsproblemen2. 

 
1 Brief Minister van Economische Zaken & Klimaat, Langetermijnvisie coronasteun, pagina 14, 1 april 2022 
(Kamerstuk 35420-485). 
2 Analyse DNB van 29 maart 2022 ‘de invloed van het corona steun- en herstelpakket op het Nederlandse 
bedrijfsleven. 
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• Je bent dan technisch failliet, omdat schulden niet tot nauwelijks meer zijn af te 

lossen en het ontbreekt aan ruimte om te investeren. Het gaat omgerekend om 

duizenden ondernemers. De solvabiliteitspositie is al enorm slecht doordat 

ondernemers genoodzaakt waren het eigen vermogen in te zetten om de crisis door 

te komen.  

 

Kortzichtige reactie  

De reactie van dit kabinet dat deze ondernemers zichzelf de vraag moeten stellen of ze wel 

of niet moeten doorgaan met het bedrijf vinden wij veel te kortzichtig. Het gaat veelal om 

bedrijven die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis, maar onder aan de streep wél 

toekomstbestendig zijn. De impact op de individuele ondernemer van deze kabinetsreactie is 

gigantisch. Stuk voor stuk gezonde bedrijven die nu kampen met een flinke schuld. We 

hebben behoefte aan een dienstbare en behulpzame overheid. Een overheid die de ten tijde 

van corona opgebouwde band met ondernemers voortzet.  

 

Maatwerk! 

Richting een structuur in het terugbetalen van de belastingschuld door ondernemers pleiten 

we voor maatwerk. We hebben behoefte aan een werkbare oplossing voor ondernemers die 

nog jarenlang schulden moeten aflossen.  

 

We zijn daarbij geen voorstander van generieke kwijtschelding van belastingschulden, dit is 

niet rechtvaardig tegen de ondernemers die wel aan hun belastingen hebben voldaan, maar 

nu een hele slechte solvabiliteitspositie hebben.  

 

We pleiten voor een passend plan voor ondernemers die met problematische schulden  

kampen. Dit kan leiden tot een langere terugbetalingstermijn dan de nu bepaalde 5  

jaar, maar leidt er vooral toe dat een ondernemer niet failliet gaat en dat de overheid door 

het (anders noodzakelijke) faillissement geen uitstaande belastingen misloopt. Het gaat om 

in de kern levensvatbare bedrijven die door onder meer personeelstekorten, inflatie, de 

stijgende energiekosten of de oorlog in Oekraïne en het daarmee gepaarde gebrek aan 

middelen/leveringen niet in staat zijn de belastingschuld binnen 5 jaar terug te betalen. Door 

deze, voor sommige ondernemers, korte termijn tot terugbetaling ontbreekt de ruimte om 

te investeren in bijvoorbeeld transities als duurzaamheid en digitalisering. De tweedeling 

tussen ondernemers wordt op deze manier alleen maar groter.  

 

Motie uitvoeren! 

Wij verzoeken, op aandringen van velen, de aangenomen motie van de VVD en de SGP uit te 

voeren; de regering om diverse scenario’s te maken om ondernemingen de mogelijkheid te 

bieden hun terugbetalingstermijn te verlengen naar (fors) langer dan de huidige vijf jaar. Het 

is belangrijk dat er snel uitvoering kan worden gegeven aan deze motie.  
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Toch stoppen of saneren?  

Sommige ondernemers zullen tot de conclusie komen dat stoppen of saneren de enige  

optie is. De overheid heeft vele verschillende manieren om ondernemers te helpen die 

willen stoppen of saneren. Wij vragen aan betere voorlichting over de gangbare 

instrumenten tot stoppen en saneren. We hebben met velen het idee dat het nog ontbreekt 

aan de naamsbekendheid van deze instrumenten en dat veel ondernemers niet precies 

weten waar zij met hun vraag terecht moeten. Zo zal de Belastingdienst zich per 1 augustus 

soepeler opstellen als schuldeiser bij een saneringsakkoord, maar weten veel ondernemers 

die niet. Daarnaast is recent de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking 

getreden. Een wet die de positie van de ondernemer in het saneringstraject moet 

versterken. ONL begrijpt uit de ervaringen van de eerste ondernemers die dit traject zijn 

ingegaan dat het WHOA-traject voor een kleine ondernemer nog steeds zeer prijzig is, te 

ingewikkeld en dat de positie van de grote schuldeisers als banken nog te sterk.  

 

Invorderingsrente bescheiden houden 

We verzoeken tot beheersing van de percentages invorderingsrente. Het terugbetalen van 

de belastingschuld met de druk van een steeds hoger wordend percentage, van uiteindelijk 

4% per 1 januari 2024, legt een zware druk op ondernemers.  

 

Maatwerk en werkbare oplossingen 

Samenvattend pleit ook wij voor maatwerk en een werkbare oplossing voor alle 

ondernemers.  

Dit kan betekenen dat ondernemers in meer dan 5 jaar de belastingschuld terugbetalen. De  

schulden van significant veel ondernemers zijn dusdanig hoog dat dit een dienstbare en  

coulante houding van de overheid rechtvaardigt. Tegelijk zullen er ondernemers tot de  

conclusie komen dat de schulden dusdanig hoog zijn opgelopen dat stoppen of saneren de  

enige optie is. Ook hier is maatwerk nodig. Ondersteuning richting het juiste instrument om  

te stoppen of te saneren en bijvoorbeeld als gemeenten actief hierover het brede gesprek 

aangaan met ondernemers. 
 

Hoogachtend,  

 

Jolanda Jansen (Alliantie van Evenementenbouwers) 

Riemer Rijpkema (Event Platform) 

Ruben Brouwer (Alliantie van Evenementenbouwers) 

Willem Westermann 

 

Via info@evenementenbouwers.org 
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