Nieuwsbrief: Coronavirus en ondernemers
Beste ondernemer,
In deze nieuwsbrief geven wij u weer informatie over de laatste ontwikkelingen, financiële
maatregelen, veel gestelde vragen en hulp voor ondernemers. Op onze website voorzien wij u ook
constant van het laatste nieuws en praktische informatie.
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris via
r.bijsterbosch@heerde.nl of tel. (0578) 69 94 94. Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen?
Dan kunt u zich melden bij l.jansen@heerde.nl.
Wij wensen u veel sterkte en gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,
Riette Bijsterbosch
Adviseur Economische Zaken

Laatste nieuws
Mogelijk oplossing voor seizoenbedrijven en
werkbedrijven

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat voor een aantal problemen rondom de NOW-regeling
wordt gezocht naar oplossingen. Dat bleek in een overleg in de Tweede kamer met minister
Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
In het overleg zegde de minister toe om te kijken of er oplossingen zijn te vinden voor de
problematiek rondom de werkmaatschappijen. Nu komt het namelijk voor dat werkmaatschappijen
niet in aanmerking komen voor de NOW (die tot 90 procent van de loonkosten kan
vergoeden) omdat de omzetdaling voor het gehele concern per saldo niet groter is dan 20 procent.
Ondertussen ligt er wel een werkmaatschappij stil of heeft die te maken met veel omzetverlies.
Ook voor seizoenbedrijven zegde de minister toe op zoek te gaan naar oplossingen buiten de NOW
om. Ook gaat de minister, zoals gevraagd door de Stichting van de Arbeid, op zoek naar oplossingen
voor flexkrachten die buiten allerlei regelingen dreigen te vallen. Meer informatie leest u op de
website van MKB-Nederland.

Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve mkbers

Waarschijnlijk is de Corona-Overbruggingslening (COL) in de vierde week van april beschikbaar. Zo
snel mogelijk daarna is het voor bedrijven mogelijk om hun aanvraag in te dienen. De Regionale
Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) gaan de lening verstrekken. Meer informatie hierover vindt u
hier.

Aanvullende ondersteuning voor culturele sector

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun
worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware
eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. En hiermee worden ze ook in staat gesteld te
investeren in het komende culturele seizoen. Zo steunt het kabinet de culturele sector en houdt het
unieke Nederlandse artistieke product in stand. Ook kan door deze aanvullende ondersteuning de
werkgelegenheid in deze sector zoveel mogelijk worden behouden. Meer informatie vindt u op de
website van de Rijksoverheid.

650 miljoen voor aanvullende maatregelen agrarische sector op noodpakket

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke
onderdelen van de voedingstuinbouw en de frites-aardappelsector tegemoet voor geleden schade
door de uitbraak van COVID-19. Veel bedrijven in deze sectoren zijn van de een op andere dag
geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen
van hun grootste binnenlandse afzetmarkt; de horeca.
Voor de sierteelt en specifieke onderdelen voedingstuinbouw komt er een omzetschaderegeling ter
hoogte van 600 miljoen euro. Fritesaardappeltelers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid
fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. De vergoeding geldt voor aardappelen die dit seizoen
niet meer verwerkt kunnen worden tot frites en bedraagt 40 procent van de gemiddelde
marktwaarde van de periode september 2019 t/m februari 2020. In totaal is hier 50 miljoen euro
voor beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Platform voor het aanbieden van een dienst of service

Wilt in deze tijd als ondernemer een (kosteloze) dienst of service aanbieden? Dan kunt u dit delen
op een platform van MKB-Nederland en VNO-NCW. Zij roepen ondernemers op om hun ideeën, maar
ook vragen, met elkaar te delen. U kunt dit doen in de Corona discussiegroep. Meedoen is kosteloos.

Hulp voor ondernemers
Coronacalculator

Bereken hoe coronamaatregelen uw onderneming kunnen helpen via de Coronacalculator. VNO-NCW
en MKB-Nederland hebben deze nieuwe tool ontwikkeld voor ondernemers. De Coronacalculator
geeft direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. De
calculator berekent onder andere in hoeverre u in aanmerking komt voor de overheidsmaatregelen
en welke effecten die maatregelen hebben op uw financiële positie de komende periode.
Meer informatie vindt u op de website van MKB-Nederland of maak direct een berekening met de
Coronacalculator.

Kosteloos juridische hulp

Advocatenkantoor NautaDutilh is gestart met laagdrempelige juridische hulp voor MKB-ondernemers
en zzp'ers die geconfronteerd worden met juridische vragen rondom COVID-19. Een speciaal
opgericht team helpt u kosteloos op weg bij vragen over bijvoorbeeld de noodpakket-maatregelen
van de overheid of over lopende contractuele verplichtingen. Via de website kunnen ondernemers en
zzp’ers aangeven voor welke juridische vragen ze staan. De advocaten van NautaDutilh bellen u
vervolgens zo snel mogelijk terug (in elk geval de volgende werkdag) om tijdens een kort
telefoongesprek de mogelijke opties te bespreken. Meer informatie vindt u op de website van
NautaDutilh.
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Veel gestelde vragen
Mag ik, als werkgever, werknemers verplichten om (bovenwettelijke) vakantiedagen op
te nemen als er door de coronacrisis minder/geen werk is?
Nee. Werkgevers mogen werknemers wel vragen vakantiedagen op te nemen. Het is aan
werknemers om daarmee in te stemmen of niet. Werkgevers kunnen werknemers niet daartoe
verplichten. Als er te weinig werk is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de werkgever. De
werkgever moet werknemers de vaste uren uitbetalen. Als de werkgever omzetverlies lijdt, kan hij
een beroep doen op de NOW.
Zijn er voorbeelden van crisisplannen voor bedrijven zodat ondernemers die niet zelf
hoeven te bedenken?
Ja, VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben samen een handreiking opgesteld met daarin
aandachtspunten voor onder andere preventie, risicobeheersing, een bedrijfscontinuïteitsplan en
arbeidsrechtelijke informatie.
Meer veel gestelde vragen vindt u op de website van het KVK Coronaloket en de Rijkoverheid.
Vragen? Neem contact op met KVK Coronaloket of Regio Zwolle Brigade
Het KVK Coronaloket te bereiken via de website of via telefoonnummer 0800 2117, bereikbaar op
werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur. Hier kunt u terecht met al uw
ondernemersvragen. Heeft u hulp, advies of ondersteuning nodig? Dat kunt u ook contact opnemen
met Regio Zwolle Brigade via samenuitdecrisisregiozwolle.nl. De hulp is gratis voor alle ondernemers
in Regio Zwolle.

Wekelijks deze nieuwsbrief ontvangen?
Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Dan kunt u zich melden bij l.jansen@heerde.nl.
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