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1 DE SITUATIE IN DE CORONAVIRUS VOOR DE IMPORTEUR.
Een groot deel van de winkels gaat dicht. Het personeel voelt zich onveilig. De omzetten
gaan drastisch naar beneden en voorraden nemen daarom toe. Overal annulatie van
orders bij gevolg zowel bij de fabrieken in het Verre Oosten als ook bij de Importeurs.
Een volstrekt onvoorziene situatie welke voor elke deelnemer in het handelsverkeer, met
name in de importhandel, levensbedreigend is. De meeste voorjaarscollecite is inmiddels
uitgeleverd en de omzetten zijn door alle gesloten winkels naar nihil gedaald dus veel
bedrijven zullen in liquiditeitsproblemen gaan komen.
2e ONL MELDPUNT CORONAVIRUS INGESTELD.
Deze is bereikbaar onder http://app.onl.mydiualogues.com en is beschikbaar
voor ondernemers die vragen hebben welke beantwoord moeten worden. Tevens kan
men actuelope informatie en ervaring verstrekken aan dit meldpunt.
3e AANDACHTPUNTEN OM DE CRISIS ENIGSZINS TE VERLICHTEN
a> De overheid komt met een steunpakket tussen de 10 en 20 miljard Euros voor
doorlopende vaste lasten kosten om de liquiditeit op peil te houden.
b> Ruime regeling voor werktijdverkorting tot 90%.
c> Bijstandregeling voor zzp’ers
d> Uitstel van betaling van belastingen met tenminste drie maanden, inclusief OZB
heffingen etc.
e> Gebruik maken van een noodloket met een eenmalige bijdrage van Euro 4000.=
bij acute nood.
f> Gemakkelijker geld lenen bij de banken . Garantie van de overheid 1,5 miljard
Euro. Maximaal leenbedrag Euro 150 miljoen. (50% garantie door de staat) per
onderneming.
g> Betalingen waar mogelijk op te schorten.
4e ACTION BETALINGSTERMIJNEN EENZIJDIG VERANDERD
Met brief van 17 maart 2020 aan haar leveranciers wordt de betalingstermijn verlengd
van 60 naar 90 dagen. Daarnaast worden alle orders voor een periode van 4-6 weken
gannuleerd.
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