Vraag en antwoord financiële gevolgen Corona-virus
Werknemers
De school of kinderopvang van mijn kind is gesloten. Heb ik dan recht op calamiteitenverlof?
Calamiteitenverlof kunt u gebruiken om de opvang van uw kind te regelen. Het verlof duurt zolang
u daarvoor nodig heeft. Dat kan enkele uren en hooguit enkele dagen zijn. Het loon wordt tijdens
het calamiteitenverlof doorbetaald.
Wat houdt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in?
De NOW betekent dat een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20 %) bij het UWV
voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming loonkosten kan aanvragen, tot
maximaal 90 % van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies.
Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor
kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er in de subsidieperiode
geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen.
Ondernemer kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor omzetdaling vanaf 1 maart 2020
Wordt mijn loon doorbetaald als ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?
Ja, uw loon wordt volledig doorbetaald.
Ik heb een flex-contract of 0-uren contract, val ik dan ook onder de nieuwe regeling?
Ja, dat kan. De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de
werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een oproepcontract.
Verbruik ik ook WW-rechten indien ik onder de nieuwe tegemoetkomingsregeling val?
Nee, u verbruikt geen WW-rechten. De tegemoetkoming staat lost van de ww.
Moet ik gegevens aanleveren om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming?
Nee, dit loopt via uw werkgever. U hoeft niets te doen.
Moet ik gedurende de tegemoetkoming stoppen met werken?
Dit is geen voorwaarde voor de tegemoetkomingsregeling. U maakt met uw werkgever afspraken
of u (thuis) werk verricht voor uw werkgever.
Schulden
Ik kan mijn rekeningen (nu) niet betalen. Wat nu?
Neem in ieder geval contact op met diegene waarvan je de rekening hebt ontvangen en vraag om
uitstel. Indien mogelijk kunnen wij hier op afstand bij ondersteunen
(budgetadviescentrum@welzijnlochem.nl / 0573-297000).
Ik kan mijn betalingsregeling(en) niet nakomen. Wat nu?
Neem in ieder geval contact op met de schuldeiser en vraag om uitstel. Indien mogelijk kunnen
wij hier op afstand bij ondersteunen. (budgetadviescentrum@welzijnlochem.nl / 0573-297000).

