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U kunt een faillissement beter  
voorkomen dan genezen!

Mei 2020

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland 
stapsgewijs weer iets meer ruimte geven, waarbij het 
coronavirus onder controle gehouden wordt. 

Een goed bericht, maar we zijn er nog niet… bijna iedere ondernemer ondervindt de  
gevolgen van de coronacrisis. De overheid heeft diverse steunmaatregelen geïntroduceerd, 
zoals de NOW. Klik hier om meer te lezen over de NOW. Maar wat te doen als deze steun-
maatregelen niet voldoende blijken te zijn? We hebben al geschreven over de mogelijk- 
heden om een structurele besparing op uw personeelskosten te realiseren door middel van 
een reorganisatie. Maar uiteraard zijn er – meestal in goed overleg met uw personeel – ook 
minder vergaande maatregelen mogelijk. In dit artikel delen wij enkele mogelijkheden met u.

Reiskostenvergoeding
De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs kenbaar gemaakt dat werkgevers de vaste 
reiskostenvergoeding onbelast mogen uitbetalen, zolang de coronamaatregelen van kracht 
zijn, óók als de medewerker thuis werkt en dus geen reiskosten maakt. Maar bent u ook 
verplicht om de vaste maandelijkse reiskostenvergoeding te voldoen als uw medewerkers 
thuis werken dan wel noodgedwongen thuis zitten? 

Een reiskostenvergoeding is niet wettelijk geregeld. Het is dus belangrijk om te bekijken 
welke afspraken tussen u en uw medewerkers gemaakt zijn over de vaste reiskosten- 
vergoeding, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst, een personeelshandboek of de cao. 
Zo kan bijvoorbeeld zijn afgesproken dat bij (langdurige) afwezigheid geen reiskosten- 
vergoeding verschuldigd is. Uiteraard kunnen in goed overleg met de medewerkers ook 
nieuwe, tijdelijke afspraken worden gemaakt. 

Vakantiegeld 
Doorgaans wordt het vakantiegeld in de maand mei of juni aan de werknemers uitgekeerd. 
Het uitkeren van vakantiegeld in deze maanden kan bij veel werkgevers momenteel echter 
leiden tot (nog meer) liquiditeitsproblemen. Is dit bij u het geval? U kunt met uw mede- 
werkers afspreken om eenmalig het vakantiegeld op een later tijdstip of in termijnen te 
betalen. Hiervoor heeft u wel schriftelijke instemming van de werknemer(s) nodig. 
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https://www.eshuis.com/files/corona/202031_NOW-opengesteld.pdf
https://www.eshuis.com/files/advieswijzers/Eshuis-Advieswijzer-Reorganisatie-2020.pdf
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Vakantiedagen 
Het is denkbaar dat uw medewerkers hun reeds geplande vakantie willen intrekken,  
aangezien zij nu toch noodgedwongen thuis zitten en niet op vakantie kunnen. Of mede-
werkers willen massaal op vakantie in het najaar, wanneer de coronamaatregelen mogelijk 
nog verder versoepeld zijn. U bent hier echter niet altijd bij gebaat; de verlofsaldi van uw 
medewerkers kunnen enorm oplopen, uw medewerkers nemen onvoldoende rust (met alle 
gevolg van dien) en u kampt in het najaar misschien met onderbezetting, net op het  
moment dat de werkzaamheden in uw onderneming weer aantrekken. 

Het is daarom goed om te beoordelen welke afspraken er zijn gemaakt over de vaststelling 
en intrekking van vakantiedagen. Een (update van uw) vakantieprotocol kan uitkomst  
bieden. Neem tijdig een standpunt in en ga met uw medewerkers in overleg, zodat u straks 
in de zomerperiode niet voor een voldongen feit komt te staan. 

Lage WW-premie
Een maatregel die niet samenhangt met de coronacrisis, maar die wél relevant is als we het 
hebben over een besparing op uw personeelskosten, is de toepassing van de lage WW- 
premie. Sinds 1 januari 2020 is met de WAB de gedifferentieerde WW-premie geïntro- 
duceerd. Er gelden nu een lage en een hoge WW-premie, afhankelijk van de soort arbeids-
overeenkomst. 

De lage WW-premie mag enkel worden afgedragen indien er aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan:
• er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst;
• er is sprake van een vaste arbeidsomvang met vast salaris;
• de arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

Het verschil tussen de lage en de hoge WW-premie bedraagt vijf procentpunt. Bij een  
SV-loon van € 2.500 per maand, draagt u bij toepassing van de hoge WW-premie op jaar-
basis dus € 1.500 (!) méér premie af dan bij toepassing van de lage WW-premie. En dat voor 
één medewerker! Denkt u zich eens in hoe hoog uw personeelskosten zijn als u voor al uw 
medewerkers de hoge WW-premie zou moeten afdragen! 

Belangrijk is dus om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk de lage WW-premie mag  
toepassen. U heeft tot 1 juli aanstaande de tijd om uw personeelsadministratie op orde te 
brengen. Doet u dit niet of niet tijdig, dan moet met terugwerkende kracht over geheel 
2020 de hoge WW-premie worden afgedragen. Zonde van uw geld, zéker in deze tijd!
 



3

U kunt een faillissement beter  
voorkomen dan genezen!

Mei 2020

Tot slot
Zoals u leest, zijn er verschillende maatregelen denkbaar om grip te houden op uw  
personeelskosten en de coronacrisis zo goed mogelijk te doorstaan. In de kern komt het 
erop neer dat u in overleg met de medewerkers - zelfs in afwijking van de bestaande  
(contractuele) afspraken - diverse maatregelen kan treffen. Leg deze gewijzigde afspraken 
dan wel schriftelijk vast, zodat u uw rechtspositie beschermt en er achteraf geen discussie 
of onbedoelde aanspraken voor uw medewerkers ontstaan! 

Heeft u vragen of wilt u dat wij met u meedenken over eventueel te nemen maatregelen? 
Of kunnen wij u helpen bij de schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken?  
Neem dan gerust contact op met onze jurist arbeidsrecht, Lisa Wolbers. Zij is bereikbaar  
op telefoonnummer 088-5009568 of l.wolbers@eshuis.com. 
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