
Kamervragen en antwoorden met
betrekking tot COVID-19: een aantal
belangrijke punten.
Op 24 maart 2020 heeft minister Koolmees 85 Kamervragen
beantwoord. Een aantal belangrijke vragen en antwoorden zetten wij
hieronder voor u op een rij. De overige vragen zijn te raadplegen via de
website van de Rijksoverheid.
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Vraag 2
Hoeveel ondernemers kunnen aanvullende
bijstand krijgen en hoeveel ondernemers
zullen daarvan gebruik maken verwacht u?

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen zelfstandigen. In
de berekening van de verwachte uitgaven voor
aanvullende bijstand is er rekening mee gehouden dat
300.000 zelfstandigen een beroep zullen doen op
ondersteuning. Niet iedereen uit deze groep zal
liquiditeitsproblemen hebben, daarom is het aantal
zelfstandigen dat een beroep doet op een lening voor
bedrijfskapitaal lager ingeschat, te weten 200.000
zelfstandigen.
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Vraag 14
Op welke manier worden flexwerkers, mensen
met nulurencontracten en uitzendkrachten die
als gevolg van corona, of door de
coronacrisis, geen werk meer hebben zo snel
mogelijk inkomenszekerheid geboden?

De nieuwe subsidieregeling is ook van toepassing op
de loonkosten voor werknemers waarvoor de
werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk
bijvoorbeeld aan werknemers met een oproepcontract
of een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven
gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen
dus ook werknemers met flexibele contracten met
behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in
dienst houden. Ditzelfde geldt voor uitzendbureaus die
uitzendkrachten in dienst hebben en houden. Het
kabinet doet dan ook nadrukkelijk een oproep aan
bedrijven om deze mensen in dienst te houden.
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Vraag 23
Kunnen bedrijven die uit voorzorg dichtgaan
omdat als gevolg van de 1,5 meter afstandseis
het werk niet veilig kan worden gedaan […] in
aanmerking komen voor (een van de)
regelingen uit het noodpakket?
Indien ja, welke?

Ja, deze werkgevers komen in aanmerking voor de
NOW mits zij aan de geldende voorwaarden voldoen.
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Vraag 24
Kunnen bedrijven die wel geopend zijn maar
veel minder toeloop krijgen […] in aanmerking
komen voor (een van de) regelingen uit het
noodpakket? Indien ja, welke?

Ja, deze werkgevers komen in aanmerking voor de
NOW mits zij aan de geldende voorwaarden voldoen.
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Vraag 38
Welke regelingen en mogelijkheden zijn er
voor ondernemers die werken met personeel
via een payroll-constructie?

De NOW-regeling is ook van toepassing op de
loonkosten voor payrollkrachten. De payrollwerkgever
kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en
wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor
mensen die hij nog in dienst heeft. Voor
payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als
voor reguliere werkgevers. Ingeleend personeel telt
niet mee in de loonsom van het bedrijf waar de
werkzaamheden worden verricht.
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Vraag 47
Kunnen maatregelen met een looptijd van drie
maanden als de nood aan de man komt
worden verlengd? […]

Ja dit kan. Eventueel – afhankelijk van de genomen
maatregelen en de economische situatie op dat
moment –kunnen de voorwaarden worden aangepast.
Hierop wordt nader in gegaan in de regeling.
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Vraag 52
Kunt u uitleggen wat het verschil is tussen de
tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor
werkbehoud en werktijdverkorting? Wat
verandert er precies?

De NOW kent andere voorwaarden dan de regeling
werktijdverkorting (wtv-regeling). Het kabinet wil graag
meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit
sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling.
Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag



indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de
loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot
ontvangen. Bij de wtv-regeling werd de werkgever
achteraf gecompenseerd.
Het aanvraagproces is door loskoppeling van de wtv
en WW sterk vereenvoudigd, en er worden geen WW-
rechten van werknemers opgesoupeerd. Daarnaast
wordt in plaats van werkvermindering omzetverlies als
criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid
en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling
niet te worden aangetoond in welke mate de
buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot
het omzetverlies.
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Vraag 67
Wordt 80% van de gehele loonsom of van het
te compenseren bedrag aan werkgevers
bevoorschot? Gaat het hier om netto loon,
bruto loon of bruto loon plus
werkgeversbijdrage?

De berekening van de subsidie, de definitie van
loonsom en de wijze van bevoorschotting wordt
uitgewerkt in de regeling.
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Wat we voor u kunnen
betekenen:

Het COVID-19 virus heeft (ook) voor
ondernemingen grote gevolgen. Als
arbeidsrecht specialisten zijn wij
voortdurend op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen die voor
werkgevers van belang (kunnen) zijn.

Wij zijn daarom een waardevolle
sparringspartner en kunnen strategisch
met u en uw onderneming meedenken.


