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Nederlandse
economie krimpt
met 8,5 procent in
tweede kwartaal

De Europese Commissie keurt de Nederlandse

NIEUWS

garantieregeling voor kleine bedrijven goed. De overheid
staat hierbij voor 95 procent garant voor leningen tussen
tienduizend en vijftigduizend euro die kleine bedrijven
willen afsluiten om de coronacrisis te overleven. Het gaat
om een totaalbedrag van 713 miljoen euro.
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Zelfstandigen
pleiten voor
verlenging
steunregeling van
overheid

Het kabinet maakte de regeling begin deze maand bekend. Door de
overheidsgarantie zijn financiers sneller bereid geld uit te lenen.
Zo hoopt het kabinet te voorkomen dat gezonde kleine bedrijven
die hard worden geraakt door de coronacrisis in geldproblemen
komen en zelfs failliet gaan. De regeling is samen met de banken
tot stand gekomen. In ieder geval Rabobank, ABN Amro, ING, de
Volksbank en Triodos hebben beloofd op deze manier leningen
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Daimler meer dan 2
miljard kwijt aan
dieselschikkingen in
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aan ondernemingen te verstrekken.
Gisteren

Volgens de commissie voldoet het steunprogramma aan de

NIEUWS

Europese staatssteunregels die vanwege de coronacrisis door

Massaclaim tegen
Amerikaanse
techreuzen wegens
schending privacy

Brussel tijdelijk zijn versoepeld en zullen naar
verwachting dertigduizend bedrijven van de maatregel kunnen
profiteren. Er zijn wel enkele sectoren uitgesloten, waaronder
commercieel vastgoed, aquacultuur en visserij.
Het gaat om leningen tussen de tienduizend en vijftigduizend euro
met een looptijd van maximaal vijf jaar en met een rente van
maximaal 4 procent. Bedrijven met een omzet van
vijftigduizendeuro die zeker sinds 1 januari 2019 staan
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel komen in aanmerking
voor de regeling, mits ze voor de crisis voldoende winst draaiden.
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Nederlandse economie
krimpt met 8,5 procent
in tweede kwartaal
De Nederlandse economie is in het
tweede kwartaal hard getroffen
door de coronacrisis. Het bruto
binnenlands product daalde in die
periode van drie maanden met
8,5... 
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Zelfstandigen pleiten
voor verlenging
steunregeling van
overheid
Zelfstandigenorganisaties pleiten
voor een verlenging van de
zogeheten Tozo-regeling voor
zzp'ers. Ze vinden dat de overheid
ondernemers moet ondersteunen
wanneer... 
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KPMG: 'Covid-19 heeft
ingrijpende gevolgen
voor fusie- en
overnamemarkt'
Het aantal fusies en overnames op
de Nederlandse markt is in de
eerste zes maanden van dit jaar
fors afgenomen vergeleken met
de eerste helft van 2019. 
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Werkgevers willen
werknemers
verplichten zich te
laten testen
Werknemers die in contact zijn
gekomen met mensen die met het
coronavirus zijn besmet, moeten
worden verplicht zich meteen te
laten testen op het virus. Als uit...


NIEUWS

12 augustus 2020

ICT'er werkt vaakst
vanuit huis tijdens
coronacrisis
ICT'ers werken tijdens de

coronacrisis het vaakst vanuit
huis. Op jaarbasis is het aandeel
thuiswerkers onder ICTwerknemers in het tweede
kwartaal verdubbeld, tot... 

Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.
Uw e-mail adres

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA).

ACCOUNTANT.NL

DOSSIERS

Home

Arbeidsmarkt

Fiscaal

Fraude en witwassen

Nieuws

ICT

Kwaliteit en toezicht

Mkb

Discussie

Opleiding

Pensioen

Publiek belang

Vaktechniek

alle dossiers

Achtergrond
In & Uit
Feiten & Cijfers
Tuchtrecht
Lekker werken
Podcast
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door

Akkoord

op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookieverklaring vindt u meer

©informatie
2020 NBA over
(0.0.0.0)
Contact
Disclaimer
het gebruik
van cookies
op dezePrivacyverklaring
site.

Cookieverklaring

Spelregels debat

Volg ons op Twitter

NBA.nl

