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Open source financiële regelingen check voor
ondernemers
De Dutch Blockchain Coalition (DBC), ICTU en TNO zijn een gratis en open source Regelingen Check
gestart, een tool die ondernemers en burgers snel inzicht moet geven in voor hen beschikbare

nanciële

noodmaatregelen.
DBC, ICTU en TNO zeggen de Regelingen Check te zijn gestart vanwege de grote hoeveelheid informatieverzoeken bij
overheidsinstanties. De online tool moet die instanties ontlasten en de optimalisatie aan dienstverleners
optimaliseren. De Regelingen Check kan door alle overheidsorganisaties worden ingezet en aangevuld. "Zo zouden
bijvoorbeeld gemeenten de tool kunnen gebruiken om via één portaal landelijke én lokale regelingen aan te bieden aan
hun inwoners", aldus de DBC.
De tool geeft in één portaal antwoord op de vraag: "Kom ik voor een van de regelingen in aanmerking?" DBC: "Dat gaat
één stap verder dan andere tools die verwijzen naar regelingen, maar dan nog geen indicatie geven of men
daadwerkelijk in aanmerking komt. Bovendien kan de Regelingen Check snel worden aangepast en uitgebreid,
waardoor deze ook voor andere regelingen door overheidsorganisaties kan worden aangeboden."
De Regelingen Check komt voort uit het project Compliance by Design. Het project beoogt een systeem op te leveren
dat ( nanciële) processen altijd uitvoert conform wet- en regelgeving. Dit gebeurt door de wet- en regelgeving in de
FLINT-taal te modelleren met behulp van de Calculemus-methode, die bedoeld is om complexe regelgeving voor alle
betrokkenen inzichtelijk en automatisch uitvoerbaar te maken. Deze recente methode wordt nog steeds verder
doorontwikkeld door het Leibniz Institute, waarin TNO en de Universiteit van Amsterdam, samen met publieke en
private partners samenwerken. DBC: "Controle op en uitvoering van de correcte toepassing van complexe regelgeving
kan hierdoor een stuk eenvoudiger worden gemaakt."
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Ziekteverzuim opnieuw 'uitzonderlijk hoog' door
coronagolf
Het ziekteverzuim in Nederland was in december voor de tweede maand op rij
"uitzonderlijk hoog" als gevolg van de nieuwe coronagolf. 
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Vermogen tien rijkste mannen is verdubbeld tijdens
pandemie
Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is in de eerste twee jaar
van de pandemie verdubbeld, stelt Oxfam Novib in een rapport. In dezelfde
periode zijn... 
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Ondernemers willen langetermijnvisie op corona
De versoepelingen van de coronamaatregelen bieden enig perspectief, maar er
ontbreekt nog altijd een langetermijnvisie voor ondernemers. 
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EY: 'Coronapandemie vergroot risico op fraude en
onethisch gedrag'
De coronapandemie maakt het moeilijker om zakelijk integer te handelen en
om een integere cultuur binnen een bedrijf overeind te houden. De regels
omzeilen lijkt... 
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Ondernemers: 'Open samenleving weer vanaf 15
januari'
Ondernemersorganisaties willen dat de huidige lockdown dit weekend wordt
opgeheven, omdat de huidige situatie volgens de organisaties "niet meer te
doen" is. 

