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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.
Dat meldt staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken), zonder aan te geven om hoeveel zaken het precies gaat.
Keijzer heeft de afgelopen weken vanuit banken signalen ontvangen van mogelijk misbruik van de TVL, een regeling
die getro en ondernemers helpt hun vaste lasten te blijven betalen. RVO heeft die onderzocht en overlegt nog met de
scale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie over eventuele vervolgstappen.
De TVL is zo ingericht dat ondernemers zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Een groot deel van de aanvragen
wordt geautomatiseerd verwerkt. "Dat is de enige manier waarop het kan", zegt Keijzer. Maar deze werkwijze zorgt
wel voor een "verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik".
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Deloitte: 'Corona kost de grootste Europese
voetbalclubs 2 miljard euro'
De twintig grootste Europese voetbalclubs lopen zo'n 2 miljard euro mis
vanwege de coronapandemie. 
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Uitzendbranche heeft flink te lijden onder de
coronacrisis
De uitzendbranche heeft stevig te lijden onder de coronacrisis. Volgens de
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is het totaal aantal uitzenduren
vorig jaar met... 
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EY: 'Culturele en creatieve economie krijgt harde
klappen'
De culturele en creatieve economie ziet de omzet in totaal met 31 procent
dalen, van 643 miljard euro naar 444 miljard. 
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Verkoop bedrijfswagens EU viel bijna vijfde lager uit in
2020
De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is afgelopen jaar
bijna een vijfde lager uitgevallen dan een jaar eerder. Volgens de Europese
autobrancheorganisatie... 
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Keijzer roept vastgoedbedrijven op meer te doen voor
winkeliers
Vastgoedbedrijven kunnen meer doen om hun verhuurders, zoals winkeliers,
te helpen in de moeilijke coronatijd. Er gebeurt al veel maar het gaat soms
nog niet goed,... 

