INTAKE GEVOLGEN CORONAVIRUS
Klantnaam
Klantnummer
Branche

c Bouw

c

Handel

c

Sport

c

Zakelijke dienstverlening

c

Overheid

c

Overig, namelijk

c

Horeca

c

Recreatie

Transport en Logistiek

c
c

c

Industrie

Food en Agri

c

c

Retail

Gezondheidszorg

Vastgoed

……………………………………………………………………………………………………

OMSCHRIJVING ONTSTANE SITUATIE
Beschrijf de invloed van het coronavirus op deze klant.
c
c
c
c
c
c

Omzetderving
Inkoopproblemen
Debiteurenrisico
Personeel
Juridisch
Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………
Verdere
specificatie
van bovenstaand
(toelichting
hoe groot het
omzetverlies
is, welke risico’s
er gelopen
worden etc.)

Aanvullende
opmerkingen klant

1

MAATREGELEN FISCAAL/OVERHEID
c
c
c
c
c
c
c

Uitstel van betalen belasting
Compensatieregeling MKB (€4000)
Aanpassing voorlopige aanslag
Attentiepunt melden betalingsonmacht
Verlagen belasting- en invorderingsrente naar 0,01%
Eventueel stopzetten lokale aanslagen, zoals toeristenbelasting
Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………
Verdere
specificatie van
bovenstaand

MAATREGELEN FINANCIERING
c
c
c
c
c

c

Indienen uitstel van aflossingen banken (6 maanden) en overige financiers
Inzet verruiming regeling BMKB via de banken
Rentekorting voor (bestaande) financiering via Qredits
Inzet Borgstelling MKB-Landbouwkredieten
Inzet Quick Wins qua liquiditeiten via alternatieve financiers
(denk hierbij aan factoring, sale and leaseback activa)
Anders, namelijk……………………………………………………………………………………………………...
Verdere
specificatie van
bovenstaand

2

MAATREGELEN ARBEIDSRECHTELIJK

c

WW premie differentiatie (uitstel bewijslast lage WW premie tot 1 juli) 30% regeling wordt aangepast.
Noodmaatregel overbrugging werkbehoud (NOW) voor >20% omzetverlies
(terugwerkende kracht 1 maart 2020)
Tijdelijke inkomensvoorziening ZZP Bbz regeling (mogelijk ook voor DGA > 51% aandelen)
Flexwerkers/oproepkrachten
Uitzendkrachten/gedetacheerden
Wijziging bestaande arbeidsvoorwaarden personeel
Ontslag personeel/reorganisatie
Faillissement gedurende de regeling
Inhuur personeel/voorkomen ketenaansprakelijkheid (o.a. check contracten)
Aanvraag compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikte werknemers
Thuiswerkers/vastleggen afspraken
Veiligheid op het werk (RIVM richtlijnen)

c

Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………

c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c

Verdere
specificatie van
bovenstaand

MAATREGELEN JURIDISCH
c

c
c
c
c

Gevolgen voor lopende zakelijke contracten/leveranciers
(bijv. niet kunnen leveren/overmachtclausule, opschortingsrecht)
Gevolgen huurcontract/huurverplichtingen/lease
Organisatie besluitvorming aandeelhoudersvergadering bij meerdere aandeelhouders
Gevolgen lopende opdrachtovereenkomsten met ZZP-ers
Anders, namelijk …………………………………………………………………………………………………
Verdere
specificatie van
bovenstaand

3

