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Coronasteun vanuit bankensector loopt op tot 28
miljard euro
Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus in maart 28 miljard euro aan steun
verleend.
Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van a ossingen. Daar maakten ruim 166 duizend
ondernemers en bijna 36 duizend particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Bij de peiling vorige maand ging het nog om een totaalbedrag van bijna 26 miljard euro. Met het uitstel van a ossingen
is in totaal 3,1 miljard euro gemoeid. Ondernemers konden vanaf het begin van de crisis eind maart tot afgelopen
zomer voor zes maanden uitstel van a ossingen aanvragen. Dat betekent dat de eerste groepen ondernemers die dit
hebben aangevraagd binnenkort weer beginnen met a ossen.
"Deze tweede gedeeltelijke lockdown komt voor speci eke groepen klanten ontzettend hard aan, zeker als bedrijven al
sinds maart interen op reserves", zegt Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. "We weten
dat er in sectoren met langdurige beperkingen bedrijven zullen zijn die het niet gaan redden", aldus de
branchevoorman.
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Tientallen aangiftes wegens misbruik coronasteun
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in zeventig gevallen
aangifte gedaan van misbruik van de regeling die door corona getro en
ondernemers helpt... 
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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... 
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Mogelijk aangifte tegen ondernemers wegen misbruik
coronasteun
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) overweegt aangifte te
doen tegen ondernemers die mogelijk misbruik hebben gemaakt van
coronasteun. 
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Nederland heeft weer stem in bestuur Europese
Investeringsbank
Nederland is weer vertegenwoordigd in de top van de Europese
Investeringsbank (EIB) in Luxemburg. Namens de Benelux-landen is
voormalig Vlaams minister-president... 
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FIOD bekeek in 2020 ruim 400 'coronameldingen'
Gehackte websites waar illegale coronamedicijnen te koop werden
aangeboden, handel in vervalste gezondheidsverklaringen en oplichting bij de
verkoop van mondkapjes.... 

