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Algemene Rekenkamer maakt 'Coronarekening'
op
De inzet van publiek geld ter bestrijding van de coronacrisis is vanaf 18 september 2020 te volgen via
een interactief dashboard op de website van de Algemene Rekenkamer.
Deze 'Coronarekening' laat zien welke steunmaatregelen het kabinet heeft getro en, wat de verwachte kosten zijn,
voor wie ze bedoeld zijn, wie ze uitvoert en wat we al weten van de resultaten ervan.
Sinds begin juli staat op de website van de Algemene Rekenkamer al een informatief overzicht van de
steunmaatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Dit overzicht en het dashboard zullen regelmatig ververst,
aangevuld en uitgebreid worden. "We willen hiermee zicht geven op de kosten van de maatregelen voor de bestrijding
van de coronacrisis, en zodra het kan ook de resultaten ervan. Met het doel inzicht te geven in de besteding van publiek
geld. Zo werken we al meteen aan de controle op de publieke verantwoording hierover, vooruitlopend op ons
verantwoordingsonderzoek over 2020", zegt collegelid Ewout Irrgang.
Het overzicht van steunmaatregelen en het dashboard maken deel uit van de activiteiten van de Algemene Rekenkamer
om de e ecten van de coronacrisis te onderzoeken. Intussen is ook in kaart gebracht wat de lessen zijn van
steunoperaties aan grote ondernemingen in het verleden. Deze week verschijnen onderzoeken naar het beleid en de
capaciteit om mensen te testen op corona en naar het beleid om misbruik van de NOW-regeling te voorkomen. In
november verschijnen onderzoeken naar actuele steunverlening aan grote ondernemingen en de risico's voor de
overheids nanciën ten gevolge van de bestrijding van de coronacrisis.
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ING-baas: ook na corona kan helft van werk vanuit huis
De ruim 53 duizend werknemers van ING kunnen ook na het einde van de
coronapandemie de helft van hun werk vanuit huis doen. Dat zei topman
Steven van Rijswijk in... 
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CPB: sterk derde kwartaal zorgt voor minder sterke
krimp economie
De Nederlandse economie lijkt beter bestand te zijn tegen de coronacrisis dan
eerder werd aangenomen. Met name het "onverwachts sterke herstel" in het
derde kwartaal... 
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Nederlandse banken: dividendban moet overgaan in
maatwerk
De oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) aan Europese banken om
wegens de coronacrisis geen dividend uit te keren, kan bij Nederlandse
kredietverstrekkers op... 
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Gezamenlijke aanpak verantwoording 2020 Jeugdwet
en Wmo
Om de verantwoording over het 'coronajaar 2020' uitvoerbaar te houden en
onnodige administratieve lasten te voorkomen, is door VNG, BZK, VWS,
Zorgbranches, NBA en... 
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'Sabbatical en ouderschapsverlof bezig aan opmars in
vacatures'
Secundaire arbeidsvoorwaarden als exibele werktijden, mogelijkheden voor
een sabbatical en betaald ouderschapsverlof komen dit jaar veel vaker voor in
vacatures... 

