CHECKLIST VOOR ONDERNEMERS DIE ZIJN GETROFFEN DOOR CORONA
Auteur
Telefoon
E-mail
Website
Datum

:
:
:
:
:

mr. Jeroen Wendelgelst, Advocaat voor Ondernemers
06 83 03 70 46
jeroen.wendelgelst@wendelgelst.nl
www.wendelgelst.nl
8 februari 2021

Geld binnenhalen
1. Klanten eerder laten betalen (vooruit of kortere termijn, actief debiteurenbeheer).
2. Beroep doen op subsidies van de overheid zoals de NOW, TVL, TOZO en TONK.
3. Mogelijkheid om deel van eerder betaalde belastingen terug te vragen (bijv. verrekenen
van verliezen in 2020/2021 met winsten in 2019 en eerdere jaren).
4. Facturen overdragen aan factoringmaatschappij tegen betaling van voorschot.
5. Verkoop van overbodige voorraden en bedrijfsmiddelen. Evt. terughuren/leasen.
(sale en lease back via leasemaatschappij of eventueel via MKB Steunfonds).
6. Opnemen van bestaande vrije kredietruimte bij bank.
7. Aanvragen van TOZO-krediet en evt. aanvullend noodkrediet bij de Gemeente.
8. Aanvragen van aanvullend krediet bij bank of andere financier:
a. Als bestaande zekerheden nog aanvullende kredietruimte bieden
b. Als extra zekerheden kunnen worden gesteld, bijv. garantie derde
c. Evt. met garantie van overheid, o.m. KCC en BMKB-C
d. Evt. overbruggingskrediet via Qredits
9. Aantrekken van aanvullend eigen vermogen: van ondernemer zelf, familie of vrienden,
private investeerder, publiek (crowdfunding) of MKB Steunfonds. Evt. beroep doen op
overheidsregelingen ter versterking eigen vermogen van innovatieve bedrijven.
10. Mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Rijksoverheid voor nadeelcompensatie
wanneer de ondernemer door de coronamaatregelen onevenredig hard is getroffen en
de reguliere overheidssteun onvoldoende is om dit nadeel weg te nemen.
Geld besparen
11. Uitstel van betaling van schuldeisers zoals van Belastingdienst, bank, verhuurder,
leveranciers. Als zij niet meewerken: afkoelingsperiode vragen o.g.v. de WHOA.
12. Ondernemingen die verplicht zijn gesloten: huurprijs bedrijfsruimte tot 50% verlagen
gedurende de hele periode van de lockdown. Vrijwillige regeling met de verhuurder of zo
nodig uitspraak van rechter over vragen (rechtspraak is nu vaak gunstig voor huurders).
13. Geen uitgaven doen die niet strikt noodzakelijk zijn.
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Omzet verhogen
14. Andere manieren vinden om te verkopen/leveren: online, afhalen, bezorgen.
15. Andere / aanvullende producten of diensten verkopen die je met je eigen organisatie nu
al of met een lage investering zelf kunt produceren en leveren of, als je dit zelf niet kunt,
samenwerken met een andere onderneming die dit wel kan (poolen klantenbestand).
Kosten verlagen
16. Aanpassen of wijzigen van langlopende overeenkomsten:
a. Huurovereenkomst: aanpassing huur voor periode na lockdown. Evt. lagere huur
in ruil voor een langere contractperiode. Als verhuurder niet meewerkt evt.
eenzijdige beëindiging met toestemming Rechtbank o.g.v. de WHOA.
b. Leasecontracten en overige langlopende overeenkomsten. Voorstel tot
aanpassing of beëindiging van het contract. Als wederpartij niet meewerkt evt.
eenzijdige beëindiging met toestemming van Rechtbank o.g.v. de WHOA.
c. Arbeidsovereenkomsten: niet verlengen van tijdelijke contracten,
bedrijfseconomisch ontslag (valt buiten de WHOA). Let op gevolgen NOW.
Reorganisatie of doorstart van je onderneming voor/bij einde lockdown
17. Verminderen van de schulden door individuele regelingen met schuldeisers en/of een
schuldeisersakkoord. Akkoord evt. verbindend laten verklaren o.g.v. de WHOA.
Akkoord voorziet in kwijtschelding (deel van) schulden en/of omzetting in eigen
vermogen. Uitgangspunt: akkoord kan in veel gevallen verbindend worden verklaard als
ten minste één groep (klasse) schuldeisers hiermee instemt en de schuldeisers door het
akkoord niet slechter af zijn dan bij een faillissement van de onderneming. Omdat veel
schuldeisers bij een faillissement niets of heel weinig zullen krijgen, zal die situatie zich
vaak voordoen. Met een goede voorbereiding kan de WHOA dus heel effectief zijn.
18. Als een schuldeisersakkoord niet (meer) mogelijk of niet rendabel is: doorstarten met de
gezonde delen van je onderneming door deze over te dragen aan een nieuwe BV. Deze
doorstart kun je eventueel combineren met een gecontroleerde afwikkeling van de
‘oude’ onderneming. Ook hiervoor kun je weer de WHOA gebruiken. Hiermee kun je als
ondernemer herstarten vanuit de nieuwe BV met een schone lei en zonder faillissement.
Daarmee voorkom je ook dat je onderneming door iemand anders wordt opgekocht.
19. Aanvragen van TOA-krediet om reorganisatie of doorstart via de WHOA te financieren
(dit is een nieuwe overheidsregeling die nog wordt uitgewerkt). Eventueel aanvullende
financiering krijgen vanuit MKB Steunfonds of andere private investeerders.
In deze notitie geef ik een overzicht van mogelijke maatregelen die ondernemers kunnen nemen als zij worden
geconfronteerd met dalende omzet en/of financiële problemen ten gevolge van corona. Dit zijn vrijblijvende
suggesties die zijn bedoeld om ondernemers op weg te helpen. Deze suggesties zijn niet uitputtend en zijn niet
bedoeld als vervanging voor financieel of juridisch advies. Het gebruik van deze informatie is voor eigen risico.
Er bestaat geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die uit het gebruik daarvan mocht voortvloeien.
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