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Kwart steunaanvragen
zzp'ers niet uitbetaald
 Leestijd van ongeveer 0 minuten
Haast een kwart van alle aanvragen voor de Tozo-regeling
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is niet uitbetaald, afgewezen of niet goed ingevuld.
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Dat meldt BNR na een rondgang bij verschillende gemeenten over
de steunregeling voor zzp'ers. In april waren er nog forse
verschillen tussen de manier waarop gemeenten de Tozo-regeling
vormgaven, schrijft BNR. Die worden nu de regeling wat langer
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loopt steeds kleiner.
Gemeenten geven aan problemen te voorzien bij de verlenging
van de Tozo-regeling. In de tweede fase speelt ook het inkomen
van de partner een rol bij het bepalen of een zzp'er in aanmerking
komt voor steun. Daardoor zouden veel zzp'ers buiten de boot
vallen.
BNR: 'Kwart tozo-aanvragen niet uitbetaald of afgewezen'

NIEUWS

Gisteren

Nyenrode ontslaat
hoogleraar om
banden met
fraudeverdachten
NIEUWS

Gisteren

Lichte omzetgroei
EY Nederland

Deel dit artikel
   

NIEUWS

GERELATEERD

Vakbonden:
versobering
steunpakket moet
worden
teruggedraaid

Gisteren

Meer nieuws
NIEUWS

Gisteren

Vakbonden:
versobering
steunpakket moet
worden teruggedraaid

125 JAAR ACCOUNTANTSBEROEP

Het kabinet moet de
versoberingen van het derde
steunpakket terugdraaien. Nu de
coronamaatregelen zijn
aangescherpt, is het noodzakelijk
om de steun voor ondernemers...


Springlevend
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29 september 2020

Het accountantsberoep
bestaat dit jaar 125 jaar en is



Ondernemers krijgen
langer tijd om
belastingschuld door
corona af te lossen
Ondernemers die wegens corona
uitstel van betaling van
belastingen hebben gekregen,

relevanter dan ooit. We
organiseren dit najaar een
serie online activiteiten met
als thema 'Springlevend'. Op
24 november sluiten we
deze serie af met een
spetterend online
evenement.

krijgen langer de tijd om hun
opgebouwde belastingschuld af te
lossen. Zij krijgen... 
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Vraag naar
uitzendkrachten nog
altijd lager dan in 2019
De vraag naar uitzendkrachten ligt
nog altijd duidelijk lager dan een
jaar eerder. Tegelijkertijd is de
daling op jaarbasis minder hevig
dan in eerdere meetperiodes,... 
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Kabinet wil af van
vermogenstoets in
steunregeling zzp'ers
Het kabinet wil af van de
zogenoemde vermogenstoets die
per 1 oktober vastzit aan de
steunregeling voor zzp'ers (Tozo).
Dat heeft premier Mark Rutte
gezegd tijdens... 
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ABN AMRO verwacht
krimp bouwsector in
2021
De Nederlandse bouwsector zal
volgend jaar naar verwachting
met 3 procent krimpen vanwege
de gevolgen van de coronacrisis
en de stikstofproblematiek. Dat
schrijft... 
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