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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 zijn persconferentie over de nieuwe
coronamaatregelen.
Bij het toekennen van steun aan zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zitten, wordt vanaf
1 oktober eerst gekeken of de aanvrager over vermogen beschikt. Die aanscherping "ligt eigenlijk niet in de rede", zegt
Rutte nu. Het pakket moet volgens hem "meeademen" met de actualiteit.
De premier erkent dat het lastig is de maatregel nu nog uit de regeling te halen. "Maar we zijn erover in gesprek". De
ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Eric Wiebes (Economische Zaken) overleggen erover met de vakbonden
en werkgevers.
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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... 

