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Vakbonden: versobering steunpakket moet
worden teruggedraaid
Het kabinet moet de versoberingen van het derde steunpakket terugdraaien. Nu de coronamaatregelen
zijn aangescherpt, is het noodzakelijk om de steun voor ondernemers juist uit te breiden om een slagveld
aan reorganisaties en faillissementen te voorkomen.
Deze oproep doen vakbonden FNV en CNV woensdag in de Telegraaf. In het derde steunpakket, dat donderdag ingaat,
wordt onder meer de looncompensatie voor bedrijven verlaagd. Ook wordt de ontslagboete geschrapt die er nog was
voor werkgevers die zonder overleg met vakbonden gaan reorganiseren. Verder biedt het derde pakket expliciet ruimte
voor loono ers van het personeel. De bonden vrezen een versnelling van ontslagen en reorganisaties.
Ook werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat het steunpakket aangepast wordt.
"Ondernemers in verschillende sectoren krijgen door de nieuwe maatregelen opnieuw een klap", aldus de organisaties.
FNV wil verder dat er een eenduidige en landelijke maatregel komt over het dragen van een mondkapje in winkels,
inclusief een plan voor handhaving. "De overheidsrichtlijn dat iedere ondernemer zelf mag bepalen of er mondkapjes
in zijn winkel gedragen moeten worden, werkt niet", zegt vicevoorzitter Kitty Jong. "Het zorgt voor onduidelijkheid bij
het winkelend publiek, dat in confrontaties kan uitmonden met werknemers die mensen erop moeten aanspreken."
Daarnaast wil de vakbond een stevigere inzet van het kabinet om het oplopen van corona op de werkvloer in te
dammen. Zo zijn er volgens de bond in de zorg, distributiecentra, supermarkten en winkels, land- en tuinbouw en de
schoonmaak nog steeds onveilige werksituaties. "Thuiswerk krijgt veel aandacht, maar ongeveer de helft van de
werkenden moet echt op het werk zijn", aldus Jong.
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Vermogen tien rijkste mannen is verdubbeld tijdens
pandemie
Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is in de eerste twee jaar
van de pandemie verdubbeld, stelt Oxfam Novib in een rapport. In dezelfde
periode zijn... 

NIEUWS

17 januari 2022

De coronapijn in het mkb is klein, maar gaat soms diep
Dit weekend gooiden horecaondernemers uit protest hun deuren open. Is hun
situatie echt zo nijpend? Accountants zien hoe het mkb overleeft, maar ook
dat niet iedereen... 
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Ondernemers willen langetermijnvisie op corona
De versoepelingen van de coronamaatregelen bieden enig perspectief, maar er
ontbreekt nog altijd een langetermijnvisie voor ondernemers. 

NIEUWS

12 januari 2022

EY: 'Coronapandemie vergroot risico op fraude en
onethisch gedrag'
De coronapandemie maakt het moeilijker om zakelijk integer te handelen en
om een integere cultuur binnen een bedrijf overeind te houden. De regels
omzeilen lijkt... 
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Ondernemers: 'Open samenleving weer vanaf 15
januari'
Ondernemersorganisaties willen dat de huidige lockdown dit weekend wordt
opgeheven, omdat de huidige situatie volgens de organisaties "niet meer te
doen" is. 

