
Digitale Kennissessie
Financiële en/of arbeidsrechtelijke gevolgen door de Coronacrisis

Welkom! We starten om 1600 uur



Digitale Kennissessie
Financiële en/of arbeidsrechtelijke gevolgen door de Coronacrisis



Programma
• Opening en welkom (kort huishoudelijk)

oMute
oChat
oHand opsteken

• Arbeidsrechtelijke vragen
• Financiële vragen
• Openstaande vragen / chat
• Poll: ondernemer wat heb je nodig?
• Afsluiting (rond 1630 uur)



Sprekers

Hans Blom
Advocaat arbeids- en ambtenaren- en onderwijsrecht 
(Okkerse & Schop Advocaten)

Ferdinand Zomerman 
Specialist Bedrijfsovername en Financiering
(Claassen, Moolenbeek & Partners)



Arbeidsrechtelijke aspecten

1. NOW en TOGS
2. Voor de werkgever relevante overheidsmaatregelen
3. Wanneer moet ik het loon wel of niet doorbetalen?
4. Vakantie
5. Calamiteitenverlof, kortdurend/langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof
6. Ontslagrecht



NOW en TOGS

o Vraag: Valt een werknemer die met zwangerschapsverlof gaat onder 
de NOW?

o Kan ik in verband met drukte in mijn bedrijf nu een werknemer 
aannemen en als het alsnog minder gaat toch gebruik maken van de 
NOW?

o Ik wil mijn SBI-code wijzigen om in aanmerking te komen voor de 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren VOVID-19 
(TOGS)?



Voor de werkgever relevante overheidsmaatregelen

o Welke?

o Waar te vinden?



Wanneer loon wel of niet doorbetalen?

o Hoofdregel: geen arbeid, wel loon tenzij… 
Minister ihkv de NOW: geen normaal ondernemersrisico

o Wat omvat het loon?
o Bespreking van verschillende situaties.
o Advies



Vakantie

o Opbouw 
• Vraag: Bouwt een werknemer die thuis zit vakantie op?

o Opnemen vakantie
• Wettelijke hoofdregel
• Afwijkende regeling
• Weigeringsgrond
• Werknemer met vakantie sturen of dagen eenzijdig afboeken van saldo?
• Wijzigen vakantie door werkgever of door werknemer, incl. uitstel  vakantie.



Verlof

Calamiteitenverlof, kortdurend / langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof

o Kan de werknemer hier een beroep op doen?

o Kan ik mijn werknemer met verlof sturen?



Ontslagrecht

o Ontslagrecht ongewijzigd.

o Verbod ontslagaanvraag bij UWV tijdens NOW?

o ‘Coronahoester’ op het werk en ander roekeloos gedrag.

o Niet voldoen aan instructies werkgever.



Financiële aspecten



Corona maatregelingen

Maatregelen overheid:



Corona maatregelingen

Aanvullende maatregelingen overheid:

Specifieke maatregelen voor:

- Agrarische sector, specifiek voor de sierteelt,  tuinbouw en frietsector
- Culturele instellingen die van vitaal belang zijn



Corona maatregelingen

Valkuilen: 
1. Bedenk dat uitstel van betalingen geen afstel is van betalingen. 
2. Tegenvallers bij eindafrekening NOW-regeling door:

- minder omzet verlies als verwacht
- minder loonkosten (bijv. overwerk etc.)
- afrekening over loonsom maart/mei terwijl voorschot is verstrekt 

over loonsom januari



Wat nu te doen? (1)

• Maak een foto van jouw bedrijf op dit moment. Wat is nu de status? 
• Maak een flexibele liquiditeitsplan met daarin:

- te verwachten omzet 
- te verwachten uitgaven
- te verwachte bijdragen

Zo maak je eventuele knelpunten inzichtelijk
• Durf te schrappen in de kosten 



Wat nu te doen? (2)

• Intensiveer het debiteurenbeheer 

• Optimaliseer je voorraadbeheer

• Factureer tijdig, ook het onderhanden werk

• Blijf communiceren met bank, leveranciers etc. Duik niet weg!



Toekomst na Corona?

Hoe ziet de toekomst er uit na de coronacrisis?
Maak een flexibel bedrijfsplan met daarin:

- de effecten van de 1,5 meter economie
- benodigde investeringen
- de effecten bij jouw klanten/leveranciers

Welke veranderingen verwacht je
- bepaal de benodigde financiering



Tips (1)

Zoek een sparringpartner die jou en jouw bedrijf goed kent, met wie je alles kunt delen.

Wees reëel, stel je verwachtingen bij.

Maak keuzes, ook stoppen is een keuze!

Zoek ontspanning buiten je werk!



Tips (2)

Zoek tijdig hulp als het niet goed gaat. 

Laat je bijstaan door een professional wanneer een faillissement 
dreigt. 



Slot (1)



Slot (2)



Poll: Ondernemer wat heb jij nodig?

1. Een kennissessie (typ een onderwerp in de chat)
2. Digitaal netwerken
3. Informatie op de website
4. Anders nl (deel in de chat)

Mail je tips en ideeën naar sandrakamp@bedrijfskring.nl



Digitale Kennissessie
Financiële en/of arbeidsrechtelijke gevolgen door de Coronacrisis

Dank voor je deelname. 
Een Goed en Gezond weekend!


