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Vermist notitieboek Deloitte-onderzoeker
teruggegeven
Een notitieblok met daarin persoonlijke aantekeningen van een Deloitte-onderzoeker over de
mondkapjesdeal van Sywert van Lienden is weer geretourneerd aan Deloitte.
Dat meldt demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief geeft de
staatssecretaris aan ontevreden te zijn met hoe Deloitte het incident heeft opgepakt. "Op verzoek van mijn ministerie
heeft er op 18 november jl. een gesprek met het onderzoeksbureau plaatsgevonden. In dit gesprek zijn de partijen
ingegaan op het incident waarbij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zijn ongenoegen en
teleurstelling over het incident heeft uitgesproken en met name over de initiële afwikkeling hiervan door het
onderzoeksbureau. Het onderzoeksbureau heeft zijn excuses aangeboden en heeft tevens erkend dat het tekort is
geschoten in de initiële afhandeling."
Om waarborgen te verkrijgen voor een adequate afhandeling van het incident en het vervolg van het onderzoek zijn
Deloitte en het ministerie een aantal voorwaarden overeengekomen. "Het onderzoeksbureau zegt hierin mede toe dat
het de afwikkeling van dit datalek op een manier laat plaatsvinden die recht doet aan de privacyrechten van
betrokkenen én aan de contractuele relatie tussen het ministerie en het onderzoeksbureau. Deze afspraken zijn
bevestigd in een brief namens VWS aan het onderzoeksbureau en vindt u terug als bijlage bij deze brief", aldus
Blokhuis.
Op grond van de toezeggingen die Deloitte heeft gedaan, heeft de staatssecretaris besloten dat Deloitte het onderzoek
mag voortzetten.
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Ondanks corona kan 2021 economisch gezien niet
meer stuk
Dit jaar is ondanks een vierde coronagolf op weg economisch een zeer goed
jaar voor Nederland te worden. Dat schrijft het Financieele Dagblad. 
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Nederlandse consumentenvertrouwen gaat fors
omlaag
De stemming onder consumenten in Nederland is deze maand ink
verslechterd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden
Nederlanders zowel somberder... 
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Was corona ook weer de schuld van een accountant?
Corona begon in december 2019 in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Maar
waardoor precies, dat blijft lastig te achterhalen. Het leek er even op dat de
eerste patiënt... 
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Rapport: mkb is coronacrisis voorlopig 'veerkrachtig'
doorgekomen
Het Nederlandse mkb is de coronacrisis voorlopig grotendeels "veerkrachtig"
doorgekomen, stelt het Nederlands Comité voor Ondernemerschap na
onderzoek. Dat komt... 
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Onderzoek: flinke groep ondernemers met
structurele problemen
Ruim een op de tien ondernemers ervaart structurele problemen en lijdt daar
persoonlijk onder. Dat meldt de Kamer van Koophandel (KVK) op basis van
onderzoek onder... 

