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Minder gebruik van TONK-steun dan verwacht
De nieuwe TONK-steunregeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) wordt veel minder
gebruikt dan gemeenten hadden verwacht. De regels zouden te streng zijn.
Tot nu toe gaat het landelijk om "duizenden aanvragen", maar werd "toch wel op tienduizenden aanvragen gerekend".
Dat zegt Peter Heijkoop van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), tevens wethouder in Dordrecht, tegen
de NOS.
De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en artiestenvakbond Kunstenbond zeggen dat er zo weinig gebruik van
wordt gemaakt, omdat de regels te streng zijn. "Zelfstandig ondernemers kijken wel naar de regeling, maar zien ook
dat ze er weer niet voor in aanmerking komen, terwijl ze het wel zwaar hebben", stelt Cristel van de Ven van de VZN
tegenover de NOS.

Voorwaarden zijn ‘pittig’
Volgens Van de Ven gaat de regeling geen hulp brengen. De voorwaarden zijn "pittig" en ook zijn er grote verschillen
tussen gemeenten bij de toepassing van de TONK-regeling. "De ene gemeente zegt dat je je spaargeld eerst moet
opeten tot 6000 euro, de andere tot 30.000 euro."
De TONK, die in maart is ingevoerd, is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun woonlasten niet
goed kunnen betalen. Het kabinet heeft 260 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de regeling.
Mensen die de regeling aanvragen kunnen steun krijgen voor de periode van januari tot en met juni 2021. Gemeenten
voeren de regeling uit en mogen ook zelf de regels en de hoogte van de uitkering bepalen. De VNG roept gemeenten op
de regeling "ruimhartig" toe te passen. "Probeer de TONK ook echt een hulp te laten zijn voor de mensen, hij is niet
voor niets in het leven geroepen."
Bron: NOS
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KPMG: 'Vrouwelijke bestuurders zien coronacrisis als
impuls voor meer diversiteit'
Vrouwelijke bestuurders van grote Nederlandse ondernemingen zien de
coronacrisis als een belangrijke impuls voor meer inclusiviteit en diversiteit
binnen het bedrijfsleven. 
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Meer Nederlanders komen onder werktijd vrijwel
niemand tegen
Door het massale thuiswerken tijdens de coronacrisis zijn er veel meer
Nederlanders die vrijwel nooit iemand tegenkomen tijdens hun werk. 
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FNV en VNO-NCW roepen op tot een nationaal
herstelplan
De leiders van vakbond FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW roepen in
een gezamenlijke open brief aan het demissionaire kabinet en de nieuwe
Tweede Kamer op tot... 
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Ryanair lijdt nederlaag in strijd tegen staatssteun
Ryanair heeft van de op één na hoogste rechtbank van de Europese Unie
ongelijk gekregen in rechtszaken die de vliegmaatschappij heeft
aangespannen tegen staatssteun... 
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Brussel klaar om 800 miljard euro te gaan lenen voor
herstelfonds
Europese banken gaan de komende vijf jaar EU-obligaties en ander Europees
schuldpapier uitgeven om het economisch herstel van de coronacrisis te
kunnen nancieren. 

