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'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 te verduisteren voordat het
misbruik ontdekt werd. Terugvordering was daardoor vaak niet mogelijk.
Dit zeggen o

cieren van justitie Marjolein Verwiel en Nelleke Klip, bij het Openbaar Ministerie belast met

coronagerelateerde fraude, tegen NRC. Beiden zeggen dat ze al vanaf het begin van de crisis aandrongen op strengere
controles vooraf. Klip: "We zeiden meermaals: jongens, de sluizen staan open."
De kritiek van de o

cieren van justitie richt zich vooral op de vastelastensubsidie TVL, die is opgetuigd om

ondernemers door de crisis heen te helpen. Van de TVL-regeling wordt ook misbruik gemaakt. Daarom heeft de
overheid deurwaarders afgestuurd op honderden bedrijven, zo werd eerder bekend. De Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO), die deze subsidie uitvoert, hoopt op die manier via beslagleggingen nog een deel van de onterecht
uitbetaalde subsidies terug te kunnen krijgen.

Onvermijdelijk
Dat er fraude plaatsvindt, is volgens de o

cieren van justitie onvermijdelijk. Maar ze denken dat de omvang beperkt

had kunnen blijven door betere controles vóór de uitbetaling van een voorschot. Het kabinet verkoos snelheid boven
controles. "Alles was erop gericht om snel een voorschot uit te betalen", zegt Klip. "En dan kijken we na a oop wel of
het terecht was." Vooral een controle van de omzetgegevens had volgens de o

cieren veel fraude kunnen voorkomen.

Verwiel noemt de miljardensteun van het kabinet "helikoptergeld". "Zó makkelijk was het te krijgen", zegt ze. "Er
wordt zoveel geld uitgestrooid: je hoeft maar te bukken en je hebt het."
Of de totale omvang van de fraude met steunregelingen ooit helemaal duidelijk zal worden, is maar de vraag, zegt
Verwiel. "Wij zien slechts het topje van de ijsberg."
NRC: Coronasteun was een feest voor criminelen: 'Je hoeft maar te bukken en je hebt geld'
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Rechter: horeca moet om middernacht gewoon
deuren sluiten
Het Nederlandse nachtleven blijft na middernacht gewoon gesloten. Dat heeft
de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door
belangenvereniging Koninklijke... 
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16 september 2021

Zakelijke evenementenbranche blij met meer
duidelijkheid kabinet
Organisatoren van zakelijke evenementen hebben meer bewegingsvrijheid nu
het demissionaire kabinet heeft besloten de 1,5 meterregel los te laten en
evenementen niet... 
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15 september 2021

Kabinet werkt nog aan gerichte steun voor clubs en
evenementen
Het demissionaire kabinet wil zo gericht mogelijk steun bieden aan
bedrijfstakken die na 25 september nog getro en worden door de dan
resterende coronamaatregelen.... 
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14 september 2021

Kabinet spoort ondernemer met geldzorgen aan hulp
te zoeken
Ondernemers die zorgen hebben over hun portemonnee, bijvoorbeeld door de
coronacrisis, moeten op tijd om hulp vragen. 
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Ook in augustus erg weinig faillissementen
Ook in augustus zijn er erg weinig bedrijven, organisaties en natuurlijke
personen failliet gegaan. Volgens de Raad voor Rechtspraak blijft het aantal
bankroeten... 

