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Overheid en kredietverzekeraars verlengen
herverzekering
De overheid en de kredietverzekeraars gaan zes maanden langer optreden als herverzekeraar voor
uitstaande en toekomstige leverancierskredieten die verzekerd zijn bij de Nederlandse
kredietverzekeraars. De Europese Commissie is akkoord met de verlenging tot en met 30 juni 2021.
De noodzaak tot verlenging is door de nieuwe lockdown alleen maar duidelijker geworden. Doel van de regeling is dat
het voor bedrijven mogelijk blijft om op krediet te bestellen bij leveranciers. Door de verlenging houden ze voorlopig
toegang tot leverancierskrediet en werkkapitaal nanciering.
Sinds de herverzekering in juni van dit jaar formeel van start is gegaan, ontvangt de Nederlandse overheid maandelijks
uitgebreide rapportages van de verzekeraars. Hieruit blijkt dat de maatregel tot nu toe het beoogde e ect heeft gehad.
Namelijk het voorkomen van het grootschalig verlagen en intrekken van kredietlimieten door een toegenomen
kredietrisico.
De schades lopen sinds de zomer wel weer iets op, maar mede dankzij het pakket aan overheidsmaatregelen blijft de
verwachte toename van het aantal faillissementen uit.
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Bijna kwart van de banen in reissector verdwenen in
2020
De coronacrisis laat zijn sporen duidelijk na in de reissector. Bijna een kwart
van de banen is vorig jaar verloren gegaan. 
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'Exporterende bedrijven worden stapje voor stapje
optimistischer'
Bedrijven die het vooral moeten hebben van de export, worden stapje voor
stapje optimistischer. Volgens een peiling door ondernemersvereniging
evofenedex en kredietverzekeraar... 
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KVK: aantal bedrijven in Nederland blijft groeien
Ondanks de coronacrisis blijft het aantal bedrijven in Nederland gestaag
groeien. Aan het einde van het eerste kwartaal telde de Kamer van
Koophandel (KVK) 2.109.363... 
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'Steeds meer ondernemers vragen om hulp wegens
schuldproblemen'
Steeds meer ondernemers zoeken hulp bij het oplossen van hun nanciële
problemen, zegt de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Zo neemt het aantal
dat belt voor hulp... 
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Minder gebruik van TONK-steun dan verwacht
De nieuwe TONK-steunregeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten) wordt veel minder gebruikt dan gemeenten hadden verwacht. De
regels zouden te streng... 

