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Extra compensatie voor mkb'ers met hoger
energieverbruik
Kleine en middelgrote bedrijven met een relatief hoog energieverbruik krijgen extra compensatie voor de
stijgende energierekening, als gevolg van de hoge gasprijs. Voor de aanpassing wordt 125 miljoen euro
vrijgemaakt, binnen het budget van het huidige maatregelenpakket.
Op verzoek van de Tweede Kamer past het demissionaire kabinet de vorige maand aangekondigde compensatieregeling
aan, door nog iets te wijzigen aan de manier waarop de energiebelasting wordt verlaagd. Voor huishoudens met een
gemiddeld energieverbruik moet die aanpassing niet uitmaken. Hun tegemoetkoming blijft vrijwel gelijk.
De energieprijzen rijzen de laatste tijd de pan uit, met als gevolg dat veel Nederlanders met betalingsproblemen te
maken kunnen krijgen. Daarom had het kabinet maatregelen aangekondigd om de verwachte hogere kosten voor
mensen te beperken.
In de Tweede Kamer gingen evenwel stemmen op de regeling nog iets aan te passen, zodat een groter deel van de
lastenverlichting terecht zou komen bij mkb-bedrijven met een hoger energieverbruik. Aan die oproep wordt nu
gehoor gegeven.
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De coronapijn in het mkb is klein, maar gaat soms diep
Dit weekend gooiden horecaondernemers uit protest hun deuren open. Is hun
situatie echt zo nijpend? Accountants zien hoe het mkb overleeft, maar ook
dat niet iedereen... 
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NBA en SRA starten mkb-onderzoekscentrum
De Commissie MKB van de NBA, de SRA en het AC-scholenoverleg starten
met een mkb-onderzoekscentrum. Dit centrum richt zich op strategische en
inhoudelijke onderwerpen... 
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MKB-Nederland: bashen ondernemers is weer in de
mode
In politiek Den Haag is een vertekend beeld ontstaan over het bedrijfsleven en
"te weinig oog voor de mens achter de cijfers". 
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Rapport: mkb is coronacrisis voorlopig 'veerkrachtig'
doorgekomen
Het Nederlandse mkb is de coronacrisis voorlopig grotendeels "veerkrachtig"
doorgekomen, stelt het Nederlands Comité voor Ondernemerschap na
onderzoek. Dat komt... 
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BDO-rapport: successen datagedreven werken in mkb
nog beperkt
Mkb-ondernemers zien enorme kansen met betrekking tot datagedreven
werken, maar de successen daarmee zijn nog beperkt. Dat blijkt uit het BDOonderzoeksrapport 'De... 

