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Beste,

Morgen (donderdag) vindt het debat plaats over het derde steunpakket. In het framework van

het derde steunpakket herkennen wij zeker een aantal elementen die voor onze sector van

belang zijn. Met name de termijn van de maatregel, tot medio volgend jaar, geeft het zo

hoognodige perspectief. Maar er zijn ook wat vragen over de uitvoering van het derde pakket.

Zoals u inmiddels bekend is vertegenwoordigen wij een groep van 250 bedrijven die

ongelofelijk hard geraakt zijn door de coronacrisis. Het gaat daarbij om bedrijven die

toeleverancier zijn voor die belangrijke cultuursector en de evenementen. Een groep bedrijven

die zonder subsidie een belangrijke rol spelen in de keten van cultuur, festivals en

evenementen. Het gemiddelde omzetverlies-percentage van deze ondernemers bedraagt nog

steeds 85 -90%! 

Iedere keer als ik dat cijfer op papier zet dringt het besef tot me door dat je wel een

ongelofelijke drive moet hebben om dit vol te houden. Vanaf maart zitten deze ondernemers

noodgedwongen stil. Velen hebben een overlevingsstrategie ontwikkeld waardoor het

perspectief tot medio volgend jaar ook daadwerkelijk gehaald kan worden. Leningen, maar

vaker nog het opsouperen van het volledige bedrijfsvermogen inclusief de pensioenpot,

maken het voor deze ondernemers mogelijk te overleven.

En dan het derde steunpakket. Het is een pakket geworden wat op punten afwijkt van het

eerste en tweede pakket. Volkomen terecht als het gaat over het aanscherpen van het

omzetverlies voor de bepaling van de TVL. Maar zeer onterecht als het gaat over de

partnertoets en de vermogenstoets die in de TOZO zit. Juist het volledige pakket van

maatregelen in combinatie met de lange termijn geeft onze ondernemers perspectief. Maar

vele van hen kunnen de TOZO niet aanvragen omdat de partner wel zo verstandig is om niet in

de cultuursector te werken en dus een normaal inkomen heeft. Feitelijk heeft dat niets te

maken met het voortbestaan van de bedrijven waar we het over hebben. Niet het inkomen van

de partner telt maar juist het bedrijfsresultaat en de eigen inzet. Aan inzet geen gebrek maar

het bedrijfsresultaat is in deze tijd vrijwel nul. En dat moet aanleiding zijn deze ondernemers

ook via een TOZO te ondersteunen. Het bedrijfsvermogen mag zeker niet meegenomen

worden in de nieuwe TOZO regeling omdat juist die component er voor zorgt dat de

ondernemer kan overleven. In dat spaarpotje zit het pensioen en de reserve om de eerste

klappen van een crisis als deze te weerstaan. Als die reserve volledig verbruikt moet worden is

er geen sprake meer van gezonde bedrijven en zou alleen daarom al de stekker eruit getrokken

mogen worden. En dat is niet in lijn met het steunpakket. Het gaat dit kabinet om het overeind

houden van gezonde bedrijven en dat zijn per definitie bedrijven die een stukje reserve

opgebouwd hebben. Laat dat dan ook buiten de beoordeling van de de TOZO.

Onze simpele concrete vraag aan u voor het komende debat donderdag aanstaande is:
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TOZO 3 zal gelijk moeten zijn aan TOZO 1 zodat ook onze ondernemers kunnen overleven.

 Alleen op die voorwaarde heeft het derde steunpakket het resultaat wat het kabinet voor ogen

heeft, namelijk dat gezonde bedrijven kunnen overleven.

Nog een laatste opmerking. Omscholing als oplossing komt regelmatig naar voren en wordt

gefaciliteerd. Maar laten we helder zijn, na corona heeft het publiek weer een sterke behoefte

aan cultuur en evenementen. En laten we hopen dat dit inderdaad medio volgend jaar weer

mogelijk is. En dan is het doodzonde als dat niet mogelijk blijkt te zijn omdat een groot deel

van de sector zich gedwongen heeft laten omscholen… Omscholing van eigenaren van in de

kern gezonde bedrijven is geen oplossing!

  Met vriendelijke groet,

Team VTTE

Meer informatie over de vtte is te vinden op www.vtte.nl en voor meer achtergrond over deze

problematiek kunt u contact opnemen met Ronald Tebra, 0654727949, r.tebra@vtte.nl
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