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Bedrijven kregen 17,6 miljard steun voor lonen en
vaste lasten
Bedrijven hebben vorig jaar in totaal 17,6 miljard euro aan coronasteun ontvangen ter compensatie van
loonkosten en vaste lasten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Veruit het grootste gedeelte van het bedrag, 15 miljard euro, werd uitgegeven via de NOW-regeling. Die is opgezet om
werkgelegenheid te behouden.
Het grootste deel van de subsidies voor loonkosten en vaste lasten werd uitbetaald aan bedrijven in de handel. Het gaat
in totaal om bijna 3 miljard euro, waarvan 2,6 miljard euro subsidies voor loonkosten.
Aan horecabedrijven werd met 2,8 miljard euro iets minder uitbetaald. In die sector werden minder loonkosten
vergoed maar werd wel met bijna 800 miljoen euro veruit het hoogste bedrag uitgekeerd om te compenseren voor
vaste lasten.

Regio's
Volgens het statistiekbureau moest de overheid in de regio Groot-Amsterdam gemiddeld de meeste coronasteun
uitkeren per werknemersbaan, namelijk bijna 4000 euro. Daaronder valt ook de gemeente Haarlemmermeer waar
luchthaven Schiphol ligt. Haarlemmermeer is relatief zwaar getro en door de coronacrisis. In de regio GrootAmsterdam maakten bedrijfsvestigingen ook relatief het vaakst gebruik van een of meerdere steunmaatregelen.
De meeste regio's waar gemiddeld minder dan 1500 euro aan subsidie voor loonkosten en vaste lasten is verleend per
werknemersbaan, liggen in het noorden van het land. In Oost-Groningen is het bedrag per werknemersbaan met 1000
euro het laagst.
Bron: ANP

Deel dit artikel
   

GERELATEERD
NIEUWS

15 juni 2021

'Te weinig controles vooraf bij coronasteun
ondernemers'
Bij de coronasteun voor ondernemers in 2020 waren er te weinig controles
vooraf. Daardoor was het voor fraudeurs eenvoudig om voorschotten aan te
vragen en het geld... 
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174 grote bedrijven deden een aanvraag voor steun
vaste lasten
In totaal 174 grote bedrijven hebben een beroep gedaan op de
coronasteunmaatregel voor de vaste lasten (TVL). Dat zegt de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland... 
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NBA keurt TVL-protocol af
De werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA heeft het
accountantsprotocol van de overheid voor de steunmaatregel
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) afgekeurd.... 
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Tweede Kamer wil verdere lastenverlichting rondom
NOW
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van de Kamerleden
Amhaouch en Palland over lastenverlichting voor ondernemers. Daarbij gaat
het over de derdenverklaring... 
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RVO waarschuwt voor phishing-mails TVL
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) krijgt meldingen van
phishing-mails over Covid-regelingen. Het gaat om e-mails die afkomstig
lijken te zijn van MijnOverheid. 

