
Inventarisatie algemeen
Inventarisatie impact en maatregelen Coronavirus 23-03-2020Inventarisatie impact en maatregelen Coronavirus 23-03-2020

Met deze vragenlijst inventariseren wij de impact van het coronavirus op jouw
bedrijf. 
 
Wij hebben de vragenlijst als volgt ingedeeld:

1. Inventarisatie algemeen
2. Maatregelen fiscaal/overheid
3. Maatregelen financiering
4. Maatregelen arbeidsrechtelijk
5. Maatregelen juridisch 

De maatregelen wijzigen bijna dagelijks. Deze versie is geldig per 23-03-2020.

Er zijn 14 vragen. Het invullen van de vragenlijst neemt circa 15 minuten in beslag.

De informatie m.b.t. de maatregelen en linkjes naar desbetreffende websites zijn
opgenomen in onze nieuwsbrief Update #4 Coronavirus.

Naam  

Bedrijf  

1. GegevensGegevens
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2. Tegen welke problemen loop je op dit moment aan?Tegen welke problemen loop je op dit moment aan?

Meerdere antwoorden mogelijk.

Omzetverlies

Sluiting bedrijf (verplicht)

Sluiting bedrijf (voorzorg)

Inkoopproblemen

verhoogd debiteurenrisico

Personeel 

Juridisch

Liquiditeitsproblemen

Overige (geef nadere toelichting)

3. Beschrijf de impact van het coronavirus op jouw bedrijf.Beschrijf de impact van het coronavirus op jouw bedrijf.  

Geef een toelichting op de hoogte van het omzetverlies, de risico's, impact op
liquiditeit en personeel.
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Maatregelen fiscaal/overheid
Inventarisatie impact en maatregelen Coronavirus 23-03-2020Inventarisatie impact en maatregelen Coronavirus 23-03-2020

De volgende vragen hebben betrekking op de (fiscale) maatregelen van de
overheid (op dit moment).
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Toelichting

4. Wil je een beroep doen op onderstaande compensatieregeling? Het gaat om eenWil je een beroep doen op onderstaande compensatieregeling? Het gaat om een
eenmalige financiële compensatie van € 4.000.eenmalige financiële compensatie van € 4.000.

Website RVO - Compensatieregeling getroffen sectoren
Bent u als ondernemer getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de
coronacrisis? Er komt een tegemoetkoming voor de eerste nood. Nog niet alle
details van de regeling zijn bekend. Zodra ze bekend zijn, plaatsen we het op deze
pagina.

Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet heeft genomen hebben enorme
consequenties voor een aantal sectoren in het bijzonder. Ondernemers in de
horecasector hebben de deuren verplicht moeten sluiten. In de culturele sector
geldt hetzelfde voor veel ondernemers, en zijn buitenlandse tournees of
producties onmogelijk. Organisatoren van evenementen hebben evenementen
moeten annuleren of verplaatsen. Ook in de reisbranche loopt de omzet hard
terug.

Als gevolg hiervan lopen bedrijven in deze sectoren gedurende deze periode veel
inkomsten mis. Ook zijn er soms extra (administratieve) kosten, bijvoorbeeld voor
het terugbetalen van kaartjes voor geannuleerde evenementen. De vaste lasten
lopen intussen gewoon door, en uitgaven zijn in veel gevallen al gedaan. Deze
inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-
uitbraak achter de rug is.

Huidige stand van zakenHuidige stand van zaken
De regeling loopt via de RVO. Je kunt op dit moment nog geen aanvraag doen. 

Advies VDKVGAdvies VDKVG
Wij houden de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten. Ons advies op dit
moment: Werk je in een sector die acuut getroffen is? Houd onze updates in de
gaten en doe een aanvraag bij het RVO zodra dit mogelijk is.

Ja, ik regel dit zelf zodra dit kan

Ja, maar ik heb hulp nodig van mijn adviseur [neem contact met mij op]

Nee
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren
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5. Wil je bijzonder uitstel van betaling van belasting aanvragen?Wil je bijzonder uitstel van betaling van belasting aanvragen? 

Website Belastingdienst - bijzonder uitstel van betaling
U kunt ons vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan voor alle aanslagen
inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en
loonheffingen.

Stuur daarvoor een brief aan ons. In de brief vraagt u om uitstel van betaling
waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent
gekomen. Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, stoppen wij met
invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling.
Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te
betalen. 

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een
langere periode uitstel aanvragen. Wij vragen u dan nog aanvullende informatie
aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zullen we u
nog over inlichten via deze website. Het kabinet wil de administratieve lasten van
het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de
eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld
accountant of brancheorganisatie) nodig.

Huidige stand van zakenHuidige stand van zaken
Voor eind maart moeten de eventuele aangifte loonheffing februari en aangifte
BTW februari worden betaald. Indien je niet betaalt krijg je na een korte periode
een naheffingsaanslag. Pas dan kan je uitstel van betaling aanvragen. 

Advies VDKVGAdvies VDKVG
Er is een modelbrief beschikbaar. Ons advies op dit moment: Verwacht je op korte
termijn betalingsproblemen? Wacht dan met betalen van de loonheffing februari
en BTW februari tot en met eind maart. Dan kan je een gefundeerd besluit nemen.

Let op Let op 
Heb je een B.V. en wil je uitstel van betaling aanvragen? Dan moet je als bestuurder
tijdig betalingsonmacht melden bij de Belastingdienst. Dit staat los van een
bijzonder uitstel van betaling. Je moet binnen 2 weken melden nadat je de
aangifte had moeten betalen.

Ja, ik regel dit zelf voor drie maanden met een modelbrief

Ja, ik regel dit zelf, maar ik heb meer dan drie maanden uitstel nodig en wil een

deskundigenverklaring hebben [neem contact met mij op]
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https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/compensatieregeling-getroffen-sectoren/veelgestelde-vragen
https://kpn1374764.sharepoint.com/:w:/s/Kantoor/EZAR7StChttLsLCkLf5gc7UBnsDuzBwyHigkYgDW1lE63Q?e=t5e4B3
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/melding_van_betalingsonmacht_bij_belastingen_en_premies
https://kpn1374764.sharepoint.com/:w:/s/Kantoor/EZAR7StChttLsLCkLf5gc7UBnsDuzBwyHigkYgDW1lE63Q?e=t5e4B3


Ja, maar ik heb hulp nodig van mijn adviseur [neem contact met mij op]

Nee, voorlopig niet

Overige aanslagen, namelijk:

6. Indien je uitstel van betaling wilt aanvragen, vink hieronder aan welkeIndien je uitstel van betaling wilt aanvragen, vink hieronder aan welke
belastingschulden er zijn per 31-03-2020 waarvoor je uitstel van betaling wiltbelastingschulden er zijn per 31-03-2020 waarvoor je uitstel van betaling wilt
aanvragen.aanvragen.

Heb je een B.V.?Heb je een B.V.? Onderstaande geldt voor jouw werkmaatschappij. Indien je voor
jouw persoonlijke holding eveneens uitstel van betaling wilt aanvragen, geef dan
in het toelichting veld aan om welke aanslagen het gaat.

Loonheffing februari (betaaldatum 31-03-

2020)

Loonheffing maart (betaaldatum 30-04-

2020)

BTW februari (betaaldatum 31-03-2020)

BTW maart (betaaldatum 30-04-2020)

BTW 1e kwartaal 2020 (betaaldatum 30-

04-2020)

Aanslag inkomstenbelasting 2020

Aanslag inkomstenbelasting 2019

Aanslag premie ZVW 2020

Aanslag premie ZVW 2019

Aanslag vennootschapsbelasting 2020

Aanslag vennootschapsbelasting 2019

BTW suppletie 2019

NVT
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Toelichting

7. Wil je jouw voorlopige aanslagen 2020 door ons laten verminderen? Zo ja, geefWil je jouw voorlopige aanslagen 2020 door ons laten verminderen? Zo ja, geef
in de toelichting een inschatting van jouw winst 2020.in de toelichting een inschatting van jouw winst 2020.

Ja

Nee

Ik weet het niet, ik heb hulp nodig van mijn adviseur [neem contact met mij op]
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Maatregelen financiering
Inventarisatie impact en maatregelen Coronavirus 23-03-2020Inventarisatie impact en maatregelen Coronavirus 23-03-2020

De volgende vragen hebben betrekking op de financieringsmaatregelen (op dit
moment).

8. Wil je gebruik maken van de mogelijkheid om aflossingen op financieringen uitWil je gebruik maken van de mogelijkheid om aflossingen op financieringen uit
te stellen?te stellen?

De banken hebben besloten om alle MKB ondernemers (met een financiering tot €
2,5 miljoen) 6 maanden uitstel te verlenen voor de betaling van aflossingen en
rente.

1. De ABN-AMRO stopt automatisch alle aflossingen en rentebetalingen. Indien
dit niet gewenst is moet je actie ondernemen. Klik hier voor meer informatie.

2. Bij de ING Bank kan je online een aanvraag indienen via MijnZakelijk.
3. Bij de Rabobank kan je hier online een aanvraag indienen.
4. Overige banken hebben soortgelijke regelingen, graag verwijzen wij je naar de

website van jouw bank.

Ook voor jouw privé hypotheek kan je tijdelijk de betaling van aflossingen en
rentebetalingen uitstellen (3 maanden). Graag verwijzen wij je naar de website van
jouw hypotheekverstrekker.

Ja, ik ga hier gebruik van maken en regel dit zelf online

Nee, ik ga hier vooralsnog geen gebruik van maken

Niet van toepassing (geen financiering)
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https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen.html
https://mijnzakelijk.ing.nl/login/?eai=true&Target=https://mijnzakelijk.ing.nl%252Fzakelijk%252Ffinancieren%252Faanvragen-hulp-bij-uw-financiering
https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/uitstel-aflossingsverplichtingen/


9. Heb je behoefte aan een uitbreiding van jouw financiering ter overbrugging vanHeb je behoefte aan een uitbreiding van jouw financiering ter overbrugging van
de coronacrisis?de coronacrisis?

Website RVO - Coronavirus: verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld
open
De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld
open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)
besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet
verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen.

De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit
van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de
economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Staatssecretaris Mona
Keijzer (EZK): “Bedrijven kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of
om hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’, te
verhogen. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers
die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan
horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven
die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.”

In samenwerking met de financieringsdesk van Auxilium Adviesgroep kunnen wij
jou met een aantal zaken helpen:

1. Indienen (BMBK) kredietaanvraag vanwege de coronacrisis;
2. Ondersteunen in adviesgesprekken bij ondernemers in zwaar weer.

Ja, ik heb behoefte aan aanvullende financiering, ik regel dit zelf met mijn bank

Ja, ik heb behoefte aan aanvullende financiering en bespreek graag de mogelijkheden

[neem contact met mij op]

Nee
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https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coronavirus-verruimde-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-open


Maatregelen arbeidsrechtelijk
Inventarisatie impact en maatregelen Coronavirus 23-03-2020Inventarisatie impact en maatregelen Coronavirus 23-03-2020

De volgende vragen hebben betrekking op de arbeidsrechtelijke maatregelen (op
dit moment).
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Toelichting

10. Is jouw omzet met meer dan 20% gedaald vanaf 01-03-2020 als gevolg van hetIs jouw omzet met meer dan 20% gedaald vanaf 01-03-2020 als gevolg van het
coronavirus en heb jij personeel in loondienst?coronavirus en heb jij personeel in loondienst?

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor
een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen
(maximaal 90% van de loonsom, a ankelijk van het omzetverlies). UWV zal een
voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor
kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen
personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de
subsidieperiode. Deze tijdelijke "Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud
(NOW)" wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige
regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe
aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog
niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers
kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Huidige stand van zakenHuidige stand van zaken
Een aantal klanten heeft al werktijdverkorting aangevraagd. Zolang de vergunning
nog niet is afgegeven, wordt de aanvraag doorgezet naar de nieuwe regeling. Je
hoeft dan niets te doen. Heb je al een vergunning? Dan moet je dus een nieuwe
aanvraag doen!

Advies VDKVGAdvies VDKVG

De tijdelijke maatregeling wordt z.s.m. opengesteld. Wij houden de berichtgeving
hierover nauwlettend in de gaten. Ons advies op dit moment: Verwacht je acuut
geen of minder werk voor jouw personeelsleden en heb je nog geen
werktijdverkorting aangevraagd? Houd onze updates in de gaten en doe een
aanvraag zodra dit mogelijk is.

Ja, ik regel dit straks zelf zodra dit mogelijk is, indien ik er niet uitkom neem ik contact op

met mijn adviseur

Ja, maar ik heb hulp nodig van mijn adviseur [neem contact met mij op]

Niet van toepassing (omzetdaling minder dan 20% of geen personeel in loondienst)
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11. Heb je als zzp-er behoefte aan tijdelijke ondersteuning?Heb je als zzp-er behoefte aan tijdelijke ondersteuning?

Website Rijksoverheid - Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder
personeel (zzp’ers)
Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers. Het kabinet stelt een tijdelijke,
versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te
ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt
uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie
maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning
krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum
en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor
zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een
lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Huidige stand van zakenHuidige stand van zaken
De regeling loopt via de gemeente. Je kunt op dit moment nog geen aanvraag
doen. Het is nog niet duidelijk of deze regeling ook gaat gelden voor DGA's
(gebruikelijk loonregeling).

Advies VDKVGAdvies VDKVG
Wij houden de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten. Ons advies op dit
moment: Heb je acuut geen opdrachten meer of veel minder werk, waardoor je
geen sociaal minimum inkomen meer hebt? Houd onze updates in de gaten en doe
een aanvraag bij de gemeente zodra dit mogelijk is.

Ja, ik heb als ZZP-er behoefte aan tijdelijke ondersteuning en ga dit zelf regelen via mijn

gemeente zodra dit mogelijk is, indien ik er niet uitkom neem ik contact op met mijn

adviseur

Nee, ik heb als ZZP-er geen behoefte aan tijdelijke ondersteuning

NVT
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zelfstandigen-zonder-personeel-zzp/extra-tijdelijke-ondersteuning-voor-zzp-ers


12. Naast de genoemde maatregelen zijn er meer specifieke arbeidsrechtelijkeNaast de genoemde maatregelen zijn er meer specifieke arbeidsrechtelijke
zaken die mogelijk kunnen spelen. Heb je behoefte om hierover te overleggen?zaken die mogelijk kunnen spelen. Heb je behoefte om hierover te overleggen?

Denk aan de volgende zaken:

WW premie differentiatie (uitstel bewijslast lage WW premie tot 1 juli) 30%
regelen wordt aangepast
Flexwerkers/oproepkrachten
Uitzendkrachten/gedetacheerden
Wijziging bestaande arbeidsvoorwaarden personeel
Ontslag personeel/reorganisatie
Faillissement
Inhuur personeel/voorkoming ketenaansprakelijkheid (o.a. check contracten)
Aanvraag transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers
Thuiswerkers/vastleggen afspraken
Veiligheid op het werk (RIVM richtlijnen)

Nee, vooralsnog niet

Ja, [neem contact met mij op]

Overige (geef nadere toelichting)

14



Maatregelen juridisch
Inventarisatie impact en maatregelen Coronavirus 23-03-2020Inventarisatie impact en maatregelen Coronavirus 23-03-2020

De volgende vragen hebben betrekking op de juridische maatregelen (op dit
moment).

13. Er kunnen ook juridische zaken spelen. Heb je behoefte om hierover teEr kunnen ook juridische zaken spelen. Heb je behoefte om hierover te
overleggen?overleggen?

Denk aan de volgende zaken:

Gevolgen voor lopende zakelijke contracten/leveranciers (bijvoorbeeld niet
kunnen leveren, overmachtclausule, opschortingsrecht)
Gevolgen huurcontract, huurverplichting, lease etc.
Organisatie besluitvorming aandeelhoudersvergadering bij meerdere
aandeelhouders
Gevolgen lopende overeenkomsten van opdracht ZZP-ers

Nee, vooralsnog niet

Ja, [neem contact met mij op]

Overige (geef nadere toelichting)
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14. Zijn er overige zaken die bij jou spelen en waar je graag over wilt overleggen?Zijn er overige zaken die bij jou spelen en waar je graag over wilt overleggen?

Ja, [neem contact met mij op]

Nee

Overige (geef nadere toelichting)
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	Question Title
	9. Heb je behoefte aan een uitbreiding van jouw financiering ter overbrugging van de coronacrisis?  Website RVO - Coronavirus: verruimde BMKB-regeling voor ondernemers versneld open De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Dit heeft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) besloten. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen.  De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Bedrijven kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of om hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’, te verhogen. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.”  In samenwerking met de financieringsdesk van Auxilium Adviesgroep kunnen wij jou met een aantal zaken helpen: Indienen (BMBK) kredietaanvraag vanwege de coronacrisis; Ondersteunen in adviesgesprekken bij ondernemers in zwaar weer.



	Inventarisatie impact en maatregelen Coronavirus 23-03-2020
	Maatregelen arbeidsrechtelijk
	Question Title
	10. Is jouw omzet met meer dan 20% gedaald vanaf 01-03-2020 als gevolg van het coronavirus en heb jij personeel in loondienst?  Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze tijdelijke "Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)" wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.  Huidige stand van zaken Een aantal klanten heeft al werktijdverkorting aangevraagd. Zolang de vergunning nog niet is afgegeven, wordt de aanvraag doorgezet naar de nieuwe regeling. Je hoeft dan niets te doen. Heb je al een vergunning? Dan moet je dus een nieuwe aanvraag doen!  Advies VDKVG De tijdelijke maatregeling wordt z.s.m. opengesteld. Wij houden de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten. Ons advies op dit moment: Verwacht je acuut geen of minder werk voor jouw personeelsleden en heb je nog geen werktijdverkorting aangevraagd? Houd onze updates in de gaten en doe een aanvraag zodra dit mogelijk is.

	Question Title
	11. Heb je als zzp-er behoefte aan tijdelijke ondersteuning?  Website Rijksoverheid - Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers. Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.  Huidige stand van zaken De regeling loopt via de gemeente. Je kunt op dit moment nog geen aanvraag doen. Het is nog niet duidelijk of deze regeling ook gaat gelden voor DGA's (gebruikelijk loonregeling).  Advies VDKVG Wij houden de berichtgeving hierover nauwlettend in de gaten. Ons advies op dit moment: Heb je acuut geen opdrachten meer of veel minder werk, waardoor je geen sociaal minimum inkomen meer hebt? Houd onze updates in de gaten en doe een aanvraag bij de gemeente zodra dit mogelijk is.

	Question Title
	12. Naast de genoemde maatregelen zijn er meer specifieke arbeidsrechtelijke zaken die mogelijk kunnen spelen. Heb je behoefte om hierover te overleggen?  Denk aan de volgende zaken: WW premie differentiatie (uitstel bewijslast lage WW premie tot 1 juli) 30% regelen wordt aangepast Flexwerkers/oproepkrachten Uitzendkrachten/gedetacheerden Wijziging bestaande arbeidsvoorwaarden personeel Ontslag personeel/reorganisatie Faillissement Inhuur personeel/voorkoming ketenaansprakelijkheid (o.a. check contracten) Aanvraag transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers Thuiswerkers/vastleggen afspraken Veiligheid op het werk (RIVM richtlijnen)
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	Question Title
	13. Er kunnen ook juridische zaken spelen. Heb je behoefte om hierover te overleggen?  Denk aan de volgende zaken: Gevolgen voor lopende zakelijke contracten/leveranciers (bijvoorbeeld niet kunnen leveren, overmachtclausule, opschortingsrecht) Gevolgen huurcontract, huurverplichting, lease etc. Organisatie besluitvorming aandeelhoudersvergadering bij meerdere aandeelhouders Gevolgen lopende overeenkomsten van opdracht ZZP-ers

	Question Title
	14. Zijn er overige zaken die bij jou spelen en waar je graag over wilt overleggen?
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