
Corona Nieuwsbrief 

 

Onze dienstverlening verloopt anders 

Om het risico op besmetting tot het uiterste te beperken, zijn persoonlijke face-to-face 

adviesgesprekken op ons kantoor of bij jou thuis voorlopig uitgesloten. Maar dat betekent niet dat 

we niet voor je klaar staan. Wij kunnen je per telefoon en online helpen. Neem contact op met ons 

kantoor als je vragen hebt en om te bespreken hoe wij je toch van dienst kunnen zijn en je kunnen 

adviseren. 

 

De inhoud van deze nieuwsbrief: 

1. Het coronavirus en je inkomen 

2. Het coronavirus en betaling van een krediet, hypotheek, huur en de verzekeringen 

3. Thuiswerken en het cyberrisico 

  



1. Het coronavirus en je inkomen   

Het woord ‘ongekend’ is het beste van toepassing op de huidige situatie van de wereldwijde 

corona-uitbraak. Uiteraard gaat je eerste aandacht en zorg uit naar de gezondheid van jou en je 

dierbaren. Maar de economische gevolgen zijn ook enorm en leiden tot onzekerheid. Wat gebeurt 

er met je inkomen in deze crisistijd? 

 

Bij ziekte 

Als je ziek wordt, is je werkgever verplicht je loon door te betalen. Heb je lichte klachten, maar kun je 

nog prima werken? Dan moet je thuis blijven en wordt je loon doorbetaald. Spreek met je werkgever 

af wat je thuis kunt doen. 

 

Bij thuiswerken 

Op dit moment werk je misschien thuis, net als een groot deel van de Nederlanders. Je werkgever 

blijft je salaris dan doorbetalen, ook als je productiviteit wat lager is.  

 

Als jouw bedrijf (bijna) failliet gaat 

Misschien werk je in een sector waar op dit moment harde klappen vallen. Omdat zoveel bedrijven 

nu hun bestaanszekerheid verliezen, zijn massale faillissementen een reëel risico en kan een enorme 

ontslaggolf het gevolg zijn. Dat wil de overheid voorkomen. Als je werkgever zijn omzet met meer 

dan 20% ziet dalen, kan hij gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor 

Werkbehoud (NOW). Hij krijgt dan een uitkering waarmee tot 90% van zijn loonkosten vergoed 

worden. Jouw loon moet in die subsidieperiode worden doorbetaald en je mag niet ontslagen 

worden.  

 

Als je een nul-urencontract hebt, uitzendwerk doet of payroller bent 

Werk je als uitzendkracht of payroller of heb je een nul-urencontract? Overleg of je thuis kunt 

werken. Kan dat niet en is het bedrijf waar je voor werkt dicht? De overheid biedt ook 

uitzendbureaus en payrollbedrijven de mogelijkheid om gebruik te maken van Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), zodat ook jij je salaris doorbetaald krijgt. Helaas gebeurt dat 

niet altijd, vaak worden werkkrachten eenvoudigweg niet meer opgeroepen.  

Kom je daardoor in de problemen met vaste lasten voor bijvoorbeeld huur, hypotheek of krediet? 

Woningcorporaties kunnen een speciale regeling met je treffen en zullen zeker geen mensen op 

straat zetten. Ook particuliere verhuurders staan misschien open voor een regeling zoals uitstel van 

huur. Daarover moet je zelf met je verhuurder afspraken maken. Banken willen flexwerkers 

tegemoetkomen wanneer zij door de coronacrisis in financiële problemen zijn. Bijvoorbeeld met een 

regeling om rente en aflossing op de hypotheek of consumptief krediet voor enige maanden uit te 

stellen. Er is geen collectieve regeling, elke bank heeft zijn eigen plannen. Neem dus zelf contact op 

met je bank om je situatie uit te leggen. 

 

 

  



Niet ziek, wel thuis 

Stel nu dat je werkgever van je vraagt dat je naar het werk komt omdat thuiswerken niet mogelijk is. 

Zolang er geen volledige lockdown is afgekondigd, mag hij dat doen. Maar mag je weigeren om te 

komen omdat je bang bent voor besmetting? Of krijg je dan je loon niet uitbetaald? Je kunt altijd 

weigeren om naar je werk te gaan. Of je dan nog recht hebt op salaris, hangt ervan af of je vrees 

gegrond is. Zonder gegronde vrees voor besmetting heb je normaal gesproken geen recht op 

loonuitbetaling als je thuis blijft. Je zou in dat geval verlof moeten opnemen. Maar de huidige situatie 

is niet normaal. Bespreek met je werkgever waar je zorgen zitten en probeer afspraken te maken 

over loondoorbetaling. Je werkgever moet bovendien het uiterste doen om het besmettingsrisico op 

de werkvloer te beperken.



2. Het coronavirus en betaling van je krediet, hypotheek, huur en  

           verzekeringen 

 

Krediet 

Als je inkomen is gedaald door de coronacrisis kan betaling van het krediet wellicht een aantal 

maanden worden uitgesteld. Neem hiervoor contact op met de verstrekker van je krediet. 

 

Hypotheek 

Als je inkomen drastisch daalt in deze tijd kun je het beste zo spoedig mogelijk contact opnemen met 

je bank. Veel banken kunnen je helpen met uitstel van betaling van zowel rente als aflossing. Maar 

niet iedere bank gaat hier hetzelfde mee om dus een algemene regel is er niet te geven. Maar wacht 

niet te lang en bel je bank. 

 

Huur 

Net als bij een hypotheek geldt ook hier dat niet alle verhuurders op dezelfde manier omgaan met 

het kwijtschelden of uitstel van betaling verlenen voor de huur. Maar ga in gesprek met de 

verhuurder en kijk wat er mogelijk is. 

 

Verzekeringen 

Normaal gesproken ben je niet langer verzekerd als je niet binnen 30 dagen na de vervaldatum van je 

verzekering betaalt. Veel verzekeraars verruimen die tijd nu. Lukt betaling van verzekeringen niet 

omdat  je inkomen is weggevallen? Neem dan contact met ons op zodat wij met de verzekeraar 

kunnen overleggen wat we voor je kunnen betekenen. 

  



3. Thuis werken en het cyberrisico 

Bijna een derde van de Nederlandse werknemers werkt op dit moment thuis. Dat kan allemaal 

omdat je van huis uit op het netwerk van je bedrijf kunt en dankzij video-bellen en conference calls 

nog aardig wat voor elkaar kunt krijgen. Maar thuiswerken is niet zonder risico. 

Nederland loopt wereldwijd voorop in de digitale revolutie. Thuis werken is daardoor op grote schaal 

mogelijk. Maar die voorsprong in online werken, heeft ook een groot nadeel: wij zijn kwetsbaarder 

voor criminele activiteiten. Cybercriminelen zien hun kans schoon om digitaal in te breken bij jou of 

via jou bij jouw bedrijf, met enorme schade tot gevolg. Hoe houd je ze buiten de deur? 

Wachtwoorden 

Een heikel punt voor cyberveiligheid is het gebruik van wachtwoorden. Jouw wachtwoord om op het 

netwerk van je bedrijf te komen, kan vaak eenvoudig gehackt worden. Zo kunnen criminelen via jouw 

computer bij jouw bedrijf binnenkomen en uiteindelijk gevoelige bedrijfsinformatie stelen. Nu is een 

lang wachtwoord moeilijker te achterhalen dan een korte. Kies daarom voor toegang tot het 

bedrijfsnetwerk en I-clouddiensten geen woord, maar een zin. Arthur01 is veel gemakkelijker te 

kraken dan: ik heb vandaag mooie grijze krullen.  

 Phishingmails 

Een andere beproefde methode om in te breken, is via phishingmails. Het aantal valse e-

mailberichten is de afgelopen tijd al vervijfvoudigd. Je krijgt bijvoorbeeld een interessante e-mail met 

een link naar updates van het RIVM of van je werkgever met een link naar een beveiligde omgeving 

om op het bedrijfsnetwerk te komen. Wantrouw die e-mails. Ga er nooit klakkeloos vanuit dat je een 

e-mail zomaar kunt openen en op allerlei links kunt klikken. Als je de afzender kent, bel of app deze 

dan om te vragen of de e-mail wel van hem of haar afkomstig is.  

Betrouwbare afzender? 

Ken je de afzender niet, maar lijkt de e-mail betrouwbaar? Dat zegt helaas niets. Een paar jaar 

geleden herkende je een phishing-mail nog aan de taalfouten en het knullige uiterlijk. Tegenwoordig 

zien die e-mails er heel gelikt uit en lijken afkomstig van gerenommeerde organisaties zoals de 

Belastingdienst. Open de e-mail niet of controleer in ieder geval van wie het afkomstig is door met je 

cursor op de afzender te staan of met je rechtermuisknop te klikken. Je ziet dan de volledige naam en 

die vertelt je direct de domeinnaam van waaruit de afzender zijn mail stuurt. Dan zie je bijvoorbeeld 

de bedrijfsnaam daar niet eens in staan. Maar let op: criminelen gebruiken steeds vaker 

domeinnamen die veel lijken op de echte website. Blijf dus alert en bij twijfel: niet openen. 

Overleg per video 

Lekker makkelijk: iedereen kan van huis uit klanten toch persoonlijk te woord staan of vergaderingen 

organiseren dankzij beeldbellen en conferencecalls. Maar let: deze communicatievormen zijn niet 

optimaal beveiligd. Gevoelige gegevens kunnen dan zomaar op straat komen te liggen. Bespreek 

daarom alleen algemene zaken. Gevoelige informatie (financieel of medisch bijvoorbeeld), kun je 

beter via de telefoon delen.  


