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Van steun naar herstel
Tijdens de coronacrisis hebben veel bedrijven extra schulden opgebouwd, voor een belangrijk 
deel bij de overheid. Nu de samenleving stapsgewijs weer open gaat, is het van belang dat 
beleid voorkomt dat levensvatbare bedrijven alsnog in problemen komen door deze schulden

Snel: voorkom onnodige 
faillissementen en herstel 
normale bedrijfsdynamiek

Gericht: maatwerk per bedrijf is 
het e�ciëntst en voorkomt uitstel 
van pijnlijke, maar noodzakelijke 
faillissementen die het herstel 
kunnen vertragen

Samenwerking tussen 
overheidsinstanties

Capaciteit rechtbanken 
en Belastingdienst

Evalueer snel en stuur 
bij wanneer nodig

Hoe pijnlijk ook, het is verstandig 
deze faillissementen snel af te 
wikkelen zodat medewerkers bij 
levensvatbare bedrijven aan de 
slag kunnen

Als deze bedrijven alsnog failliet gaan, 
gaat kennis verloren en kan er een 
ketenreactie ontstaan die de economie 
schade toebrengt. Hun schuldenlast 
moet snel worden aangepakt

Levensvatbare bedrijven 
met een gezonde balans
Zijn goed de crisis doorgekomen 
en hebben voldoende geld om 
de rente en a�ossing van 
schulden te betalen

Aanvullend herstelbeleid is voor 
deze bedrijven niet nodig

Levensvatbare bedrijven 
met te hoge schulden
Maken voldoende winst, maar hebben 
onvoldoende geld om schulden te 
betalen of kunnen door a�ossen geen 
investeringen doen

Niet-levensvatbare 
bedrijven
Deze bedrijven liepen voor de 
crisis al grote kans failliet te gaan, 
of hebben een bedrijfsmodel dat 
inmiddels achterhaald is 

De schulden van bedrijven zijn opgelopen doordat ze door de 
coronacrisis verliezen maakten. Ze hebben belastingsuitstel 
gekregen en/of moeten een deel van de steun terugbetalen

De overheid is een grote schuldeiser en speelt een belangrijke rol bij 
de aanpak van schulden, maar banken kunnen de levensvatbaarheid 
van bedrijven beter inscha�en. Samenwerking is daarom nodig 

Vier elementen zijn van belang:

Aandachtspunten

Rechtvaardig: 
vergelijkbare behandeling 
voor bedrijven in 
vergelijkbare situaties

Uitvoerbaar: de oplossing moet 
praktisch en juridisch haalbaar zijn

Onduidelijk of aanpak werkt 
voor eenpersoonsbedrijven

Wanneer private schuldeisers een deel 
van de schuld van een onderneming 
afschrijven kan de overheid automa-
tisch hetzelfde deel (of meer) van de 
publieke schuld kwijtschelden 

Als private schuldeisers een 
faillissement aanvragen, zal de 
overheid als preferente schuldeiser 
de openstaande belastingschuld 
zoveel mogelijk proberen te innen


