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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. Het gaat dan om de nachthoreca en de
evenementenbranche.
Doel is te voorkomen "dat andere sectoren ook weer gebruik kunnen maken van die tegemoetkoming", zegt ministerpresident Mark Rutte.
Aan de "precieze techniek" van de verlengde coronasteun wordt nog geschaafd, in samenspraak met de desbetre ende
branches. Rutte hoopt er zo snel mogelijk meer over te kunnen zeggen. Maar hij benadrukt dat het "complex" is, ook
omdat discotheken die 's nachts dicht zijn op een andere manier geholpen moeten worden dan bijvoorbeeld poppodia
die niet hun volledige capaciteit kunnen benutten.
Bedrijven die door de coronamaatregelen veel omzet mislopen, krijgen onder meer hun loonkosten deels vergoed. Ook
is er een tegemoetkoming voor de vaste lasten. Het kabinet kondigde eerder aan dat die steun in principe op 1 oktober
stopt. Maar daarop wordt toch een uitzondering gemaakt voor bedrijven die ook met een coronatoegangsbewijs nog
niet open kunnen gaan.
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21 september 2022

Europese KVK: China minder aantrekkelijk door
streng Covidbeleid
China wordt minder aantrekkelijk voor Europese bedrijven om te investeren
doordat het land zich meer is gaan richten op politieke doelen, zoals het
strenge 'Covid... 
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19 september 2022

CBS: toerismesector herstelde vorig jaar licht van
coronacrisis
De Nederlandse toerismesector heeft vorig jaar een licht herstel van de
coronacrisis laten zien. De mate waarin de branche dat jaar bijdroeg aan de
Nederlandse economie... 
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13 september 2022

Stagnatie economie kan groei hotelmarkt vertragen
Het herstel van de Nederlandse hotelmarkt na de coronacrisis dreigt volgend
jaar te vertragen. Sinds het einde van de laatste lockdown trok de markt weer
aan, maar... 
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02 september 2022

Volgende week oordeel over Europese
coronamiljarden Nederland
De Europese Commissie spreekt zich volgende week donderdag uit over de
4,7 miljard die Nederland heeft aangevraagd uit het Europese
coronaherstelfonds. Voorzitter... 
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31 augustus 2022

Nederlanders geven meer uit in horeca dan voor
corona
Nederlandse restaurants, cafés en hotels hebben in het tweede kwartaal meer
omzet behaald dan voor de coronacrisis. 

