NIEUWS

19 november 2020

'Toch geen restricties buitenlands moederbedrijf
bij NOW-steun'
Buitenlandse moederbedrijven van Nederlandse ondernemingen die tussen juni en september gebruik
hebben gemaakt van de NOW-regeling mogen toch bonussen uitbetalen, dividend uitkeren en eigen
aandelen inkopen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de loonsubsidie die Nederlandse
dochterondernemingen ontvangen.
Dat meldt de NOS op basis van stukken die de publieke omroep heeft ingezien. De uitzondering geldt niet als het
buitenlandse moederbedrijf zelf loonsteun in Nederland heeft aangevraagd. Volgens de NOS is de uitzondering gemaakt
op aandringen van het bedrijfsleven.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een reactie aan de NOS laten weten dat de uitzondering
is gemaakt om de werkgelegenheid in Nederland te beschermen.

NOS: 'Buitenlandse moederbedrijven mogen toch dividend uitkeren bij loonsteun'
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Wiebes: geplande afbouw steunpakket ligt niet meer
voor de hand
Het kabinet verwacht de steunpakketten om de economie te stutten vanaf
januari toch niet af te bouwen. De geplande 'versobering' ligt "niet voor de
hand", zegt minister... 
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Opinie

26 november 2020

Ons ethisch kompas in uitzonderlijke tijden
Coronacrisis of niet, accountants moeten geen concessies doen aan hun
fundamentele beginselen, aldus Gonny Linde. 

NIEUWS

23 november 2020

NOW 3: 21 duizend NOW-aanvragen in vier dagen
Het UWV heeft in vier dagen tijd ruim 21 duizend aanvragen ontvangen van
werkgevers voor de derde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging Werkgelegenheid... 

NIEUWS

20 november 2020

Koolmees: baanbehoud stond voorop bij vormgeving
loonregeling
Het kabinet heeft het bonus- en dividendverbod in de loonkostenregeling zo
vormgegeven dat de kans op behoud van werkgelegenheid het grootste was.
Daarom is ervoor... 

NIEUWS

17 november 2020

Drukker op eerste dag bij loket voor nieuwe
loonsubsidie
Het is op de eerste dag drukker geweest bij het loket voor de nieuwe
loonsubsidieregeling voor werkgevers dan bij de vorige regeling. Maandag
rond 16.00 uur meldde... 

