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De belastingschuld die ondernemers in de coronacrisis hebben opgebouwd, is een 
molensteen om hun nek in sommige branches. 

 

Kledingzaken, schoenenwinkels, cateraars, uitzendbureaus, beveiligingsbedrijven en hotels 
zijn straks één tot vier jaarwinsten kwijt om hun schuld bij de fiscus af te betalen. 
Dat blijkt uit cijfers van ABN Amro en het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
In totaal is de uitgestelde belasting opgelopen tot ongeveer 16 miljard euro. Een op de tien 
bedrijven heeft vanwege de crisis geen belasting betaald. „De verschillen tussen de 
branches en tussen bedrijven zijn groot”, aldus ABN-econoom Franka Rolvink Couzy. „De 
situatie is voor sommige branches zorgelijk.” 
Van de kledingwinkels heeft ongeveer een derde een belastingschuld opgebouwd, van 
gemiddeld bijna een ton. Ook in de horeca konden talloze ondernemers hun belastingen niet 
meer betalen. Van alle restauranthouders heeft 44 procent uitstel van belastingbetaling 
gevraagd, van alle café-eigenaren 37 procent. Daarbinnen zijn ook weer grote verschillen. 
‘Zo heeft 100 procent van alle cafés met vijftig of meer werknemers uitstel van belasting 
aangevraagd’, staat in het ABN-rapport. 
„Niet alleen de bedrijven die moesten sluiten vanwege de coronamaatregelen zijn getroffen”, 
aldus Rolvink Couzy. „Aan deze cijfers kun je zien dat hele ketens zijn geraakt. Ook 
bijvoorbeeld de kleinere beveiligingsbedrijven die normaliter bij de horeca aan de deur staan. 
En ook uitzendbureaus die personeel leveren aan de geraakte ondernemers.” 
„Als die bedrijven vele maanden aan winst kwijt zijn om hun schulden af te betalen, dan gaan 
ze langzaam kapot”, reageert Jacco Vonhof, voorzitter van ondernemersclub MKB-
Nederland. „Winst is voor een ondernemer geen geld dat overblijft en waarvan hij een boot 
koopt. Nee, dat geld wordt in de toekomst van het bedrijf gestoken.” 
Vrijdag hakt het kabinet een knoop door over de terugbetaling van belastingschulden. Nu 
moet dat in drie jaar, maar mogelijk wordt dat vier of vijf jaar. 

 


