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Ruim 11.500 flexwerkers
vragen tegemoetkoming
aan in eerste week
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
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Uitkeringsinstantie UWV heeft sinds vorige week maandag
ruim 11.500 aanvragen ontvangen van onder anderen
flexwerkers en oproep- en uitzendkrachten voor de
zogeheten TOFA-regeling. Een groot deel van hen ontving
de tegemoetkoming van 1650 euro al op hun rekening.
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OESO: werkloosheid
sinds jaarwisseling
verdubbeld

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele
Arbeidskrachten (TOFA) is bedoeld voor flexwerkers die in
februari minimaal 400 euro verdienden, en in april minstens de
helft daarvan verloren vanwege de coronacrisis. De flexwerkers
ontvangen een eenmalige bruto tegemoetkoming van 550 euro
per maand voor de maanden maart, april en mei. De aanvrager
mag in deze periode geen WW, bijstand, of andere
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socialezekerheidsregeling hebben ontvangen.
Vandaag

De UWV wijst op dit moment ongeveer de helft van de aanvragen
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af omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Dat lijkt

Lockdowns zorgen
voor veel diepere
recessie in EU

voornamelijk te komen doordat mensen te weinig hebben
verdiend in februari of te veel in april.
Werknemers met flexibele contracten en inkomstenverlies door
corona kunnen de tegemoetkoming nog tot en met 12 juli
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boete van half
miljoen op
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Lockdowns zorgen voor
veel diepere recessie in
EU
De Europese economie gaat dit



jaar door een dieper dal dan
Brussel nog maar twee maanden
geleden verwachtte. In een nieuwe
prognose rekent de Europese
Commissie... 
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Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt niet
bij ontwikkeling soft
skills
Verandert het accountantsberoep
wezenlijk door de coronacrisis?
Nee, meent compliance adviseur
en columnist Arnout van Kempen.
"Over tien jaar is de coronacrisis...
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Impact coronacrisis op
overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’
De impact van de coronacrisis op
de overnamemarkt is beperkt en
vooral tijdelijk geweest. Circa
dertig procent van de
ondernemers heeft bij het
uitbreken van de... 
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KvK: vijf procent meer
faillissementen door
corona
Het aantal faillissementen is in de
eerste helft van dit jaar met 5
procent toegenomen ten opzichte
van het eerste halfjaar van 2019,
meldt de Kamer van Koophandel...
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'Bedrijven verwachten
latere betalingen door
coronacrisis'
Een deel van de bedrijven in
Nederland maakt zich zorgen over
klanten die hun betalingen
uitstellen. Een op de vier
Nederlandse organisaties ziet het
risico op late... 
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