Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Corona en uw bedrijf

De tweede Corona!

Hoe moet het nu verder? Is er wel een verder? Vragen die u zich vier
weken geleden niet stelde.

Op 15 maart jongstleden
hebben we u ook al een mail
aangaande Corona gestuurd.
Vrijwel alles wat daar in
stond, staat nog. Lees deze
dus nog wel even door. We
borduren er in deze mail op
verder. klik hier.

Ja, dit is wat, toch? Een aantal van u zou de moed in de schoenen
kunnen zakken. Dat de gehele maatschappij vrijwel stil komt te
liggen door iets wat niet zichtbaar is en gewoon ook ongrijpbaar is,
had gewoon niemand verwacht.
We kunnen het er heel lang over hebben hoe het nu moet, hoe het is
gekomen, wat er nog gaat komen en wat voor gevolgen, dat wellicht
voor u en ons gaat hebben. Laten we ons beperken tot het eerst
geschrevene: hoe moet het nu? En om direct het enig juiste antwoord
maar te geven: wij weten het ook niet (helemaal). We kennen de
toekomst niet (helemaal). Wat we wel weten: We gaan niet bij de
pakken neerzitten. Althans, alleen na gedane arbeid om uit te rusten,
want rust blijft nodig om rustig over dingen na te denken en de goede
beslissingen te nemen.
Tot vermoedelijk 1 juni en wellicht langer hebben we feitelijk een soort
lichte lockdown 1 Er liggen nu al veel ondernemingen daadwerkelijk
stil en andere hebben het juist druk en alles er tussenin. Wat bij
allemaal speelt is dat het ontzettend snel is veranderd en dat
onzekerheid troef is. De problemen lijken wel proportioneel toe te
nemen. Waar is mijn omzet (zo snel) gebleven, hoe komt het met
het personeel, waar moet ik zelf van leven, hoe moet ik alles
nu betalen en ja ook hoe moet ik het werk allemaal op tijd klaar
krijgen. De vragen zijn talrijk en ieder heeft zijn eigen verhaal.
We weten wat we weten: tot vermoedelijk 1 juni is er een beperkte
lockdown. Of hij daarna doorgaat, wordt opgeheven of nog heftiger
wordt. Het is niet interessant op dit moment. We weten wel dat er een
einde aan komt en of dit nu na twee maanden of een half jaar is we
moeten er mee omgaan en feitelijk zal het handelen dan over een half
jaar, als het zo blijft, niet anders zijn dan we nu moeten doen.

Waar zou je aan kunnen denken?
1. Zorgen dat er verder geen besmetting komt;
2. Bij besmetting direct in quarantaine met het gehele gezin;
3. Valt de omzet stil of wordt deze minder? Zijn er alternatieve
methodes om de omzet wel in stand te houden? Denk ruim. Bedenk
wel dat ook de omzet van webshops sterk is verminderd, dus niet
alleen fysieke winkels. Reden: bij onzekerheid geven consumenten
geen geld uit. Zo begrijpelijk om de omzet in stand te willen houden,
maar dat lukt niet altijd, dus pas wel op met alternatieve methodes: De
klant zit er niet altijd op te wachten en zal ook op een geldprikkel
(goedkoper) niet altijd reageren. Het is dan zoals het is: omzet is
belangrijk maar het gaat om resultaat en met verlies verkopen (als dat
al lukt) is alleen interessant als het zich op de lange duur terugbetaald;

Deze nieuwsmail komt
weer ad hoc vanwege de
gerezen crisis door het
Corona virus. Het aantal
geinfecteerden en
slachtsoffers begint wat
vormen aan te nemen, al is
het hier in het Noorden nog
beperkt. Groeit het nog of
neemt het af? We weten het
niet. Het is zoals het is. We
moeten er mee omgaan.
Daar is deze mail voor.
.

We zijn er
voor u. Als u wat gaat
uitvoeren zoals in de
hoofdartikelen van deze en
de vorige mail vermeld, neem
even contact op (ja liever
mail) met Irma of Tiede, of als
die er niet zijn, met Linda,
Jaap, Redmer of Jetske. Als
het over salarissen gaat,
uiteraard met Arjan, Irma of
Tiede.

Regelingen up to
date en bij elkaar.
Het is niet gemakkelijk om
goede en juiste informatie te
vinden. We merken het
dagelijks.
Een collega van ons heeft
tezamen met anderen alles
verzameld en houdt het
dagelijks bij.
Kijk dus vooral op
www.coronaregelingen.nl

4. Kijk naar de kosten:
a. de eerste kostenpost is personeel, zowel extern als intern. Als u
omzet is ingestort of vermindert dan zal er ook minder werk zijn. De
externen verdwijnen het eerst en voor eigen personeel is er de nieuwe
regeling NOW (nieuwe werktijdverkorting). Kan of mag uw personeel
niet meer werken dan is het duidelijk. Voor de NOW geldt echter een
omzet criterium en geen uren, dus ook bij deels zijn er
mogelijkheden. De regeling zal naar verwachting morgen bekend
gemaakt worden. De belangrijkste details vindt u hier, maar
belangrijke zaken als wat wordt er nu vergoed 90% van de loonkosten
of van de loonsom (lijkt loonsom) en wat moet ik aan met
vakantiedagen en vakantiegeld zijn nog niet bekend. Voor degene die
er mee te maken hebben is er vaak al contact met ons en anders doe
dat;
b. huisvesting: zowel huur als koop, ga eens praten met de
huurbaas of bank. Banken hebben al aangegeven nu wel hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid te zullen nemen, wat er best in
kan resulteren dat in ieder geval aflossingen van leningen kunnen
worden opgeschort. Een paar maanden minder of geen huur is ook
prachtig. De huurbaas heeft niets aan een failliete ondernemer en kan
zelf ook weer praten met de bank;
c. inkoop en voorraad verminderen voorzover dat kan. Hier wel een
kanttekening. Het getuigt natuurlijk wel van ondernemersschap om
juist nu heftig te gaan investeren en extra in te kopen. Er zijn nu
dealtjes te sluiten, juist omdat onderdeel 3 voor veel ondernemers
belangrijk is: omzet in stand houden. U bent slimmer. Want we kunnen
wel een tijdje kopen uitstellen, maar dat wordt wel weer ingehaald in
de toekomst, al is dat uiteraard sterk verschillend per branche.
Horeca/cultuur/reisbranche/kappers e.a. zullen wat extra omzet krijgen
maar dit zal nooit de huidige teruggang compenseren. Toch nu die
aanpassing/renovatie van de keuken bij dat horecabedrijf? De keuken
is nu wel even leeg of had u wat bedacht?;
d. lease en andere leningen: zie nog even bij huisvesting. Er is
soms/vaak wel iets mogelijk. Neem gewoon contact op en doe dat
eerst door op de website te kijken. Bij sommige banken kan je het al
online regelen met de hypotheekaflossing;
5. Spaar uw mede ondernemers en betaal ze op tijd, zoals u ook op
tijd wilt worden betaald. Wellicht kunt u zelfs wel wat korting vragen bij
directe betaling. Trek uw mede-ondernemer niet het vel over de oren,
maar 2% bij directe betaling is nog wel (een beetje) normaal. De
Belastingdienst kan een deel van uw mogelijke liquiditeitsprobleem
oplossen door betaling van aanslagen uit te stellen. Boeten worden
wel opgelegd maar ook weer opgeheven en rente wordt er nauwelijks
berekend. In overleg is natuurliijk wel meer mogelijk. Denk eens aan
de bank, maar wees duidelijk in wat u doet of juist niet doet. Uitstel is
overigens geen afstel. Naar huidige stand kunnen we overigens pas
uitstel aanvragen als de aangifte is gedaan (dus jawel ook het eerste
kwartaal moeten we gewoon aangifte doen voor de omzetbelasting)
EN er een naheffingsaanslag is opgelegd;
6. U bent toch ondernemer. Onderneem. Denk ook buiten uw
onderneming. Wat kunt u doen? Denk vooral positief en werk
eventueel alleen aan uw naam in de verwachting dat het u in de
toekomst verder brengt;
7. Lees wat er verderop in deze mail staat. De overheid komt over
de brug en laat u niet in de steek. Niemand zal failliet mogen gaan
vanwege deze crisis. Wij helpen u actief. Bel/mail met ons als u er niet
uitkomt en wees niet verbaasd als we u actief gaan benaderen.

1 Behalve lockdown is er ook lockup en dat betekent gevangenis in
het Engels. Bijzondere keuze deze naam lockdown.

Het coronavirus in het kort
Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes.
Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor
beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5
meter afstand te houden van anderen.
Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen.
De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare
personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten.
Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.

Bijstand: TOZO!
Er zijn intussen enkele gemeenten die de toegang tot de extra
tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen (TOZO) open hebben
staan. Een zelfstandige is behalve de ZZP'ers ook de eigenaar van
een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een
commanditaire vennootschap (niet de stille vennoot) en ook -jawel- de
DGA, de Directeur Groot Aandeelhouder, die niet verzekerd is voor de
WW en geen beroep kan doen op die regeling voor personeel (NOW).
Een paar belangrijke voorwaarden:
- per 1 jan. 2020 ondernemer en zo ingeschreven bij het
handelsregister;
- voldeed vorig jaar aan het urencriterium van 1225 uur in de
onderneming;
De uitkering is een gift, oftewel geen lening en is maximaal ongeveer
€ 1.500,- netto per maand. Het is wel inkomen en telt op bij uw
jaarinkomen. Uiteraard is de uitkering alleen bedoeld voor die
ondernemers die door de crisis in financiele problemen komen en dan
vooral ook privé. Er wordt een moreel appel gedaan op alle
ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als het
nodig is.
Voorlopig is aanvraag mogelijk voor drie maanden (vanaf 1 maart
eventueel met terugwerkende kracht) en meestal (wellicht niet bij alle
gemeenten) moet de aanvraag door uzelf gedaan worden met een
DigiD en dus via internet. Vaak is een voorschotbetaling wel mogelijk,
want de aanvraag kan toch nog vier weken duren.
Naast deze gift is het mogelijk om een lening te krijgen voor maximaal
€ 10.157,- om liquiditeitsproblemen in de onderneming te voorkomen.
Het rentepercentage is nog onbekend, maar lager dan normaal en er
zijn mogelijkheden om de aflossingsverplchting ook nog eens uit te
stellen.

Rechtstreeks naar de gemeente
De meeste klanten zitten in de gemeente De Fryske Marren,
gemeente Heerenveen en Súdwest-Fryslân. Op alle drie kunt u
doorklikken naar de speciale sites die ze hebben voor ondernemers.
De eerste twee gemeenten besteden dit werk weer uit overigens. Dat
staat wel op hun site.
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft ook meer algemene informatie
op hun site staan. Kijk er eens op, ook als je niet in die gemeente
woont of werkt.
Staat uw gemeente er niet bij. Kijk even bij uw eigen gemeente. Elke
gemeente heeft zijn site al aangepast.

Tegemoetkoming 4000 euro
Mark Rutte had het er over. De tegemoetkoming voor de directe
schade van het virus. Deze tegemoetkoming is niet voor elke
ondernemer.
De regeling wordt uitgevoerd door RVO en is bijna open. Het gaat om
een eenmalig bedrag van € 4000,- voor in ieder geval die bedrijven die
direct moesten sluiten zoals horeca en de reisbranche en veel
bedrijven in de culturele sector. Daarnaast wordt gedacht aan
kappers, schoonheidssalons ed.. Het moet een fysieke inrichting zijn
buiten het eigen huis.
We verwachten dat ook deze regeling voor ondernemers vanaf
morgen of zo open staat.

Crisisnummers
De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend
voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is
dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan
gebeld worden met 0031-20 205 1351.
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van
Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen:
tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30
en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen
helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet
handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.
Het loket is ook te bereiken via het KVK-coronaloket.

Rijksoverheid
Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor
ondernemers rondom het Coronavirus, en op deze pagina informatie
voor werkgevers en werknemers.
Echter kijk ook vooral op https://www.coronaregelingen.nl/ Wordt
steeds bijgehouden.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

