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Nederlandse
economie krimpt
met 8,5 procent in
tweede kwartaal

Overheden en bedrijven moeten de ruimte krijgen om het
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coronavirus te bestrijden, en daarom doet de Autoriteit
Persoonsgegevens een stap terug.
Projecten om meer mensen in ziekenhuizen aan het werk te
zetten en andere gezondheidsplannen krijgen ruim baan, laat de
toezichthouder weten. De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat
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pleiten voor
verlenging
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overheid

een zorgorganisatie een plan had om contact op te nemen met
mensen die tot een paar jaar geleden in de zorg werkten. Een
tussenpersoon moest ze vragen om tijdelijk weer als arts of
verpleegkundige aan de slag te gaan. "Ze vroegen zich af of dit wel
mag. Wij hebben meegedacht aan een goede oplossing. Privacy
moet goede zorg nooit in de weg zitten, zeker nu niet", aldus de
voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, Aleid Wolfsen.
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vragen van de organisatie. "Privacy is heel belangrijk. Maar in
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deze crisis is de bestrijding van het virus en het redden van levens
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de topprioriteit. En op nummer twee staat het voorkomen van
grote schade aan economie en maatschappij."
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Nederlandse economie
krimpt met 8,5 procent
in tweede kwartaal
De Nederlandse economie is in het
tweede kwartaal hard getroffen
door de coronacrisis. Het bruto
binnenlands product daalde in die



periode van drie maanden met
8,5... 

NIEUWS

Gisteren

Zelfstandigen pleiten
voor verlenging
steunregeling van
overheid
Zelfstandigenorganisaties pleiten
voor een verlenging van de
zogeheten Tozo-regeling voor
zzp'ers. Ze vinden dat de overheid
ondernemers moet ondersteunen
wanneer... 
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KPMG: 'Covid-19 heeft
ingrijpende gevolgen
voor fusie- en
overnamemarkt'
Het aantal fusies en overnames op
de Nederlandse markt is in de
eerste zes maanden van dit jaar
fors afgenomen vergeleken met
de eerste helft van 2019. 

NIEUWS

12 augustus 2020

Werkgevers willen
werknemers
verplichten zich te
laten testen
Werknemers die in contact zijn
gekomen met mensen die met het
coronavirus zijn besmet, moeten
worden verplicht zich meteen te
laten testen op het virus. Als uit...
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ICT'er werkt vaakst
vanuit huis tijdens
coronacrisis
ICT'ers werken tijdens de
coronacrisis het vaakst vanuit
huis. Op jaarbasis is het aandeel
thuiswerkers onder ICTwerknemers in het tweede
kwartaal verdubbeld, tot... 
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