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Beste relatie, 
 
Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge 
hebben op 13 oktober jl. nieuwe, aangescherpte 
maatregelen aangekondigd. Eén van de gevolgen hiervan 
is dat de horeca voor een periode van in ieder geval vier 
weken (wederom) volledig wordt gesloten. Er wordt meer 
dan ooit een beroep gedaan op het moraal van de horeca 
ondernemer. 
Middels deze nieuwsbrief willen wij u attenderen op de 
mogelijkheden om tactisch in te grijpen op uw 
personeelskosten. Tevens informeren wij u over het 
actuele derde steunpakket (NOW-3) zoals per heden van 
toepassing is. 
 
Beheersing van uw personeelskosten; tijdig 
handelen is nu belangrijker dan ooit!  

Nu NOW-3 een versobering is van de eerdere 
maatregelen en in de meeste gevallen niet voldoende is 
voor de langere termijn, is het belangrijker dan ooit 
voortvarend (met uiteraard de benodigde zorgvuldigheid) 
te handelen, zodat u grip krijgt op uw personeelskosten. 
De toekomst laat zich immers door de coronacrisis 
moeilijk voorspellen. In onderstaande opsomming treft u 
de belangrijkste personele maatregelen die overwogen 
kunnen worden: 

 het laten opnemen van vakantiedagen door uw 
medewerkers; 

 het spreiden/uitstellen van de uitbetaling van de 
vakantiebijslag; 

 het (tijdelijk) stopzetten van de reiskostenvergoeding;  

 met uw medewerkers in gesprek over 
salarisaanpassing; 
 

 

 

 het niet doorbetalen van uw oproepkrachten en/of 
het niet verlengen van tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten, uiteraard binnen de grenzen 
van de NOW-3 en zonder dat dit ten koste gaat van 
uw tegemoetkoming in de loonkosten; 

 gedeeltelijk einde van één of meerdere 
arbeidsovereenkomsten, waarbij uw medewerkers 
voor het urenverlies een beroep kunnen doen op een 
werkloosheidsuitkering én u binding blijft houden 
met uw medewerkers (het zogenaamde deeltijd-
ontslag). 

 
Bieden deze maatregelen onvoldoende soelaas en is een 
structurele besparing op uw personeelskosten 
noodzakelijk, dan is een reorganisatie waarbij u afscheid 
neemt van één of meerdere medewerker(s) vrijwel 
onvermijdelijk. Beslist niet leuk, maar wel noodzakelijk 
om het hoofd boven water te kunnen houden. Wilt u 
(alvast) meer weten over (bedrijfseconomisch) ontslag? 
Lees dan onze advieswijzer over reorganiseren. 
 
Financiële regelingen vanaf 1 oktober 2020 

Onderstaand steunpakket is per 1 oktober 2020 ingegaan. 
Dit derde steunpakket is uitgewerkt op het moment dat 
van een tweede coronagolf nog geen sprake was. Op het 
moment van schrijven van deze nieuwsbrief wordt vanuit 
de overheid beoordeeld of het derde steunpakket kan 
worden opengebroken. Met name voor een aantal hard 
getroffen sectoren zoals de horeca is dit noodzakelijk! De 
verwachting is dat uiterlijk 26 oktober 2020 hier meer 
duidelijkheid over wordt gegeven. De meest relevante 
steunmaatregelen voor de branche Horeca (NOW, Tozo 
en TVL) zijn in deze nieuwsbrief nog een keer voor u 
nader uitgewerkt: 
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https://www.eshuis.com/files/advieswijzers/Het-is-tijd-voor-de-NOW-3.pdf
https://www.eshuis.com/files/advieswijzers/Eshuis-Advieswijzer-Reorganisatie-2020.pdf
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Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 
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Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)  
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Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) 

 
 
 
Houd vol! 

Het zijn zware en spannende tijden voor u als 
ondernemer, maar u staat er niet alleen voor! Het 
brancheteam Horeca en Retail van Eshuis Accountants en 
Adviseurs denkt graag met u mee.  
Wij ondersteunen u bij: 

 tactisch ingrijpen/beheersen van uw 
personeelskosten; 

 reorganisatievraagstukken; 

 begeleiding en aanvragen van steunmaatregelen; 

 formaliseren en advies inzake uitstel van belastingen; 

 opstellen van liquiditeitsprognoses; 

 begeleiding bij financieringsaanvragen.  
 
 
 

 
Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke tijd, blijf 
gezond! 
 
Namens Brancheteam Horeca en Retail, 
Joyce Frongink 
Accountmanager 
088 - 500 95 64  j.frongink@eshuis.com 
 
Marlou Ensink 
Accountmanager 
088 - 500 95 93  m.ensink@eshuis.com 
 
Djaira Wessels 
Arbeidsrechtjuriste 
088 - 500 96 55  d.wessels@eshuis.com 
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