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Nederlandse
economie krimpt
met 8,5 procent in
tweede kwartaal

De werkloosheid in Nederland is, mede als gevolg van de
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coronacrisis, opgelopen tot 3,6 procent van de
beroepsbevolking van 3,4 procent een maand eerder.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal
mensen met een betaalde baan sinds maart met 201 duizend
gedaald.In mei kwamen er 16 duizend werklozen bij, waardoor
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Nederland vorige maand 330 duizend werklozen telde. Na februari,
dus in alle maanden waarin preventiemaatregelen tegen het
coronavirus golden, kwamen er 56 duizend werklozen bij. Het
grootste deel, namelijk 38 duizend, was jonger dan 25 jaar.
Volgens het statistiekbureau ligt de werkloosheid nu op hetzelfde
niveau als begin 2019. Kenners vreesden een sterkere stijging en
hielden in doorsnee rekening met een werkloosheidscijfer van 4,2
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De cijfers over werklozen vertellen nog niet het hele verhaal. Tot
die categorie worden namelijk alleen mensen zonder baan
gerekend die wel op zoek zijn naar betaald werk. Volgens het CBS
waren er ook minder mensen die met een baan startten terwijl ze
eerder niet tot de beroepsbevolking hoorden, zoals jongeren die
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aan hun eerste bijbaan beginnen.
De daling van het totale aantal werkenden door de
coronacrisisdeed deed zich ook vooral voelen bij jongeren. Van de
201 duizend minder werkenden sinds maart, ging het om een
daling van 139 duizend in de leeftijdscategorie tot 25 jaar. Eerder
werd al duidelijk dat het aantal WW-aanvragen door jongeren was
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verdrievoudigd sinds er maatregelen tegen het coronavirus van
kracht zijn.
Dat deze groep zo hard wordt geraakt, komt onder andere doordat
zij vaker met flexcontracten werken. Ook zijn het juist de horeca
en detailhandel waar veel jongeren een baan hebben, terwijl deze
sectoren zwaar te lijden hadden onder lockdownmaatregelen.
Bron: ANP
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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... 
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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... 

NIEUWS

13 augustus 2020

UWV: arbeidsmarkt is
veranderd, maar nog
altijd tekort aan
accountants
De arbeidsmarkt is vanwege de
coronacrisis in korte tijd flink
veranderd, maar er is nog altijd
een tekort aan accountants. 
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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. 
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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...


Aanmelden nieuwsbrief
Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste
nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.
Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via
uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.
Uw e-mail adres

Aanmelden

Accountant is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA).

ACCOUNTANT.NL

DOSSIERS

Home

Arbeidsmarkt

Fiscaal

Fraude en witwassen

Nieuws

ICT

Kwaliteit en toezicht

Mkb

Discussie

Opleiding

Pensioen

Publiek belang

Vaktechniek

alle dossiers

Achtergrond
In & Uit
Feiten & Cijfers
Tuchtrecht
Lekker werken
Podcast
Accountant maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren en om advertenties te tonen. Door

Akkoord

op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookieverklaring vindt u meer

©informatie
2020 NBA over
(0.0.0.0)
Contact
Disclaimer
het gebruik
van cookies
op dezePrivacyverklaring
site.

Cookieverklaring

Spelregels debat

Volg ons op Twitter

NBA.nl

