FINANCIERING
Nieuws en achtergrond over de kredietverlening door banken, nancieringsregelingen van de overheid en
alternatieve nancieringsvormen zoals crowdfunding.
Toon alles

Nieuws

NIEUWS

Discussie

Vaktechniek

Achtergrond

03 september 2021

Banken kijken naar hulp aan bedrijven na stoppen
overheidssteun
De Nederlandse banken zullen kijken of ze gerichte hulp kunnen geven aan
bedrijven die na het stoppen van de coronasteun van de overheid in de
problemen komen. De... 

NIEUWS

02 juli 2021

Economisch herstel in Nederland is nog broos
Het economisch herstel in Nederland is nog broos, waarschuwt de
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De economie lijkt zich positief te
ontwikkelen, maar er... 

NIEUWS

02 juli 2021

'Crowdfundingmarkt dit jaar mogelijk goed voor half
miljard euro'
De markt van nanciering via crowdfunding lijkt hard op weg om dit jaar te
groeien richting de half miljard euro. In het eerste halfjaar werd er al voor
249 miljoen... 

NIEUWS

30 juni 2021

Banken en ABP willen getroffen bedrijven helpen met
financiering
De drie grote banken en pensioenfonds ABP stellen met elkaar 400 miljoen
euro beschikbaar voor bedrijven die na de coronacrisis weer willen investeren
maar hinder... 

NIEUWS

23 juni 2021

Meeste bedrijven hoefden niet te lenen vanwege
coronacrisis
Het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven heeft tijdens de
coronacrisis geen noodzaak gehad om geld te lenen of investeerders aan te
trekken. 

NIEUWS

04 juni 2021

Coronacrisis versterkt behoefte aan non-bancaire
financiering
Ondernemers hebben in 2020 grote stappen gezet met digitalisering, maar
zijn zich ook breder gaan oriënteren op non-bancaire nancieringen. 

NIEUWS

04 juni 2021

Banken gaven bedrijven voor 53,5 miljard euro aan
coronaleningen
De Nederlandse banken hebben sinds het begin van de coronacrisis voor 53,5
miljard euro aan leningen verstrekt aan ondernemingen. Daarmee werden
ruim 59 duizend... 

NIEUWS

01 juni 2021

Investeringsfonds overheid keerde uit aan maar vier
bedrijven
Investeringsfonds Invest-NL keerde in het eerste jaar van zijn bestaan geld
uit aan vier innovatieve bedrijven. Daarmee was vorig jaar 28 miljoen euro
gemoeid, afgezet... 

NIEUWS

25 mei 2021

Qredits gaat voor overheid coronadoorstartkredieten verstrekken aan mkb-bedrijven
Het kabinet stelt over een periode van drie jaar 200 miljoen euro beschikbaar
voor leningen aan mkb-bedrijven die getro en zijn door de coronacrisis.
Belangrijkste... 

NIEUWS

21 mei 2021

Kabinet stelt miljoenen beschikbaar voor mkb'ers in
'winterslaap'
Kleine en middelgrote bedrijven die door de coronacrisis hoge schulden
hebben, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op leningen van
maximaal 100 duizend euro... 

NIEUWS

12 mei 2021

PwC: Private equity steeds meer oog voor
maatschappelijke impact
Investeerders uit de private equity-sector wegen de maatschappelijke impact
van bedrijven waarin zij investeren steeds vaker mee in hun
investeringskeuze. 

NIEUWS

04 mei 2021

Participatiemaatschappijen investeren door
Participatiemaatschappijen (private equity en venture capital) investeerden
ondanks corona in 2020 ink in Nederlandse bedrijven en gingen door met
het werven van... 

NIEUWS

09 april 2021

Mkb'ers lopen risico's met alternatieve financiering
Het midden- en kleinbedrijf is qua nanciering steeds vaker aangewezen op
alternatieven voor de traditionele banklening. Maar daarmee lopen de
ondernemers wel een... 

NIEUWS

05 april 2021

Markt voor crowdfunding 'groter dan ooit in
Nederland'
De markt voor nanciering via crowdfunding is ink gegroeid. Afgelopen
kwartaal werd er voor 112 miljoen euro opgehaald in Nederland, bijna twee
keer zoveel als... 

NIEUWS

05 maart 2021

Banken zien nog altijd veel vraag naar coronahulp
Banken blijven veel steun verstrekken aan door coronacrisis getro en
bedrijven. Desondanks zien ze problemen ontstaan in sectoren die last
hebben van beperkende... 

NIEUWS

17 februari 2021

CBS: financiering mkb-bedrijven blijft op niveau
Tussen juli 2019 en juli 2020 had ruim een vijfde van de bedrijven in het
midden- en kleinbedrijf geld nodig van buitenaf. Dat was evenveel als het jaar
ervoor. 

NIEUWS

17 februari 2021

'Miljarden uitgestelde belastingen zijn zwaard van
Damocles'
Duizenden Nederlandse bedrijven hebben vanwege de coronacrisis uitstel van
belastingen aangevraagd. Inmiddels hebben de bedrijven samen ruim 13
miljard euro belastingschuld.... 

NIEUWS

09 februari 2021

EIB ziet graag meer Nederlandse bedrijven
aankloppen voor financiering
Nog meer Nederlandse bedrijven zouden nanciering moeten aanvragen bij
de Europese Investeringsbank (EIB). 

NIEUWS

14 januari 2021

Qredits: 'Ondernemers snakken naar liquiditeit'
Qredits verstrekte in 2020 vijfduizend nieuwe kredieten, waarvan 1.400
corona-overbruggingskredieten door de kredietverstrekker zonder
winstoogmerk. Ook in het nieuwe... 

NIEUWS

04 januari 2021

'Crowdfunding in coronajaar 2020 iets minder
populair'
Met crowdfunding is vorig jaar 417 miljoen euro opgehaald. Dat is iets minder
dan de opbrengsten van 2019 toen de teller stokte op 424 miljoen euro. 

NIEUWS

21 december 2020

Crowdfunding door corona terug op niveau 2018
De Nederlandse markt voor crowdfundingleningen komt dit jaar uit op het
niveau van 2018: 270 miljoen euro. 

NIEUWS

30 november 2020

Stichting MKB Financiering start keurmerk voor
adviseurs
Stichting MKB Financiering introduceert op 1 januari 2021 het nieuwe
keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB om het vak van
nancieringsadviseur op een hoger niveau... 

NIEUWS

27 november 2020

Nederlandse banken verleenden ruim dertig miljard
aan coronasteun
Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart
inmiddels 30,6 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in
de vorm van... 

NIEUWS

26 november 2020

ING-baas: ook na corona kan helft van werk vanuit huis
De ruim 53 duizend werknemers van ING kunnen ook na het einde van de
coronapandemie de helft van hun werk vanuit huis doen. Dat zei topman
Steven van Rijswijk in... 

NIEUWS

29 oktober 2020

'Kennis financieringsmogelijkheden mkb belangrijk
aandachtspunt'
Staatssecretaris Keizer (Economische Zaken en Klimaat) herkent het beeld
dat mkb-ondernemers vaak niet goed op de hoogte zijn van externe
nancieringsmogelijkheden. 

NIEUWS

14 oktober 2020

'Banken geven niet meer automatisch uitstel van
betaling'
Bedrijven die in de nanciële problemen komen door de tweede lockdown
tegen het coronavirus krijgen niet zoals bij de eerste lockdown automatisch
uitstel van betaling.... 

NIEUWS

02 oktober 2020

Coronasteun vanuit bankensector loopt op tot bijna
26 miljard
De coronasteun van banken blijft in omvang toenemen. Nederlandse banken
hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart al een kleine 26
miljard euro aan steun... 

NIEUWS

04 september 2020

Nederlandse banken verleenden 23,7 miljard euro aan
coronasteun
Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart
een kleine 24 miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de
vorm van extra... 

NIEUWS

11 augustus 2020

Betalingsachterstanden op crowdfundingleningen
nemen toe
Investeerders in crowdfundingleningen wachten steeds langer op hun geld.
Bij projecten met een betalingsachterstand wacht een derde van
investeerders langer dan... 

NIEUWS

03 juni 2020

Kabinet: extra leenruimte mkb door afschaffen
verpandingsverbod
Het kabinet wil dat bedrijven vorderingen op bijvoorbeeld klanten altijd in
kunnen zetten als onderpand voor leningen. Daardoor ontstaat extra
leenruimte voor het... 

Toon meer berichten

