
1 
 

 

 
 
Emmen, 18 maart 2020 

 

Maatregelen salarisadministratie m.b.t Covid-19 
 

Geachte relatie, 

 

In onderstaande nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de maatregelen die ons kantoor 

heeft genomen met betrekking tot het beperken van de risico’s tot het verspreiden van het Covid-19 

virus (Corona) en de gevolgen voor de salarisverwerking van uw bedrijf. 

 

Ons kantoor neemt de richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM uiterst serieus. 

Ook wij willen in kader van uw gezondheid en die van uw dierbaren en werknemers alle risico’s voor 

de verspreiding zoveel mogelijk beperken. 

Daarom hebben wij de volgende maatregelen getroffen; 

 

1. Alle geplande klantafspraken in en buiten ons kantoor komen tot nader bericht te vervallen. 

2. De bezetting op ons kantoor zal minimaal zijn. Gelukkig hebben wij de mogelijkheid om onze 

dienstverlening te kunnen blijven verlenen door zoveel mogelijk van uit huis te werken. 

3. Op ons kantoor worden alle hygiënerichtlijnen zoals die zijn opgesteld door het RIVM in acht 

genomen. Dat houdt onder andere in een gepaste afstand van minimaal twee meter, geen 

handen schudden, en met grote regelmaat handen wassen. 

4. Als u documenten wilt afgegeven aan ons kantoor verzoeken wij u deze in de brievenbus te 

deponeren, of bij binnenkomst op het dichtstbijzijnde bureau neer te leggen. Indien nodig 

zullen wij daarna contact met u opnemen. 

5. Wij gaan er vanuit dat wij de salarisverwerking de komende maanden op tijd aan u kunnen 

aanleveren. Echter wij merken dat bij onze klanten de bezetting op de administratie in veel 

gevallen ook minimaal is, waardoor er vertraging kan gaan ontstaan in de aanlevering van 

mutaties en dergelijke.  

Wij verzoeken u daarom vriendelijk toch dringend om als de salarisverwerking onverhoopt 

niet op de afgesproken datum door ons aan u is toegezonden, een voorschot aan uw personeel 

te betalen. Wij verzoeken u tevens om niet te bellen waar de salarisverwerking blijft. Deze 

wordt in alle gevallen zo snel mogelijk aan u verzonden. Wij vragen u hiervoor uw begrip. 

(Wij streven ernaar om uw salarisverwerking op de normale tijden aan u te doen toekomen.) 
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Door het treffen van deze maatregelen kunnen wij zoveel mogelijk de continuïteit en kwaliteit van 

onze dienstverlening garanderen.  

 

Coronavirus: kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie 

 

Het kabinet heeft vandaag besloten (17 maart 2020) om vanwege het coronavirus uitzonderlijke 

economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en 

inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te 

vangen. Meer informatie hierover vindt u op:  

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/coronavirus-kabinet-neemt-pakket-

nieuwe-maatregelen-voor-banen-en-economie 

 

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Welke maatregel 

komt daarvoor in de plaats? 

 

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid 

(NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De 

hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend (zie hieronder). 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-

werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel 

 

Wij vertrouwen erop u met deze nieuwsbrief voldoende op de hoogte te hebben gebracht en danken u 

voor uw begrip en medewerking. Wij wensen u en uw dierbaren een blijvende gezondheid toe !! 

 

Tot slot 

Indien u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen heeft dan zullen wij die graag 

beantwoorden. Wel verzoeken wij u in verband met de lage bezetting van ons kantoor uw vragen 

indien mogelijk te beperken. 

Met vriendelijke groet, 

Kap Trechsel 

 

 

 

 

 

 

disclaimer: De inhoud van deze nieuwsbrief is informatief en vormt geen advies.  Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld.  

Echter Salarisadministratie en Personeelsadvies K.A.P. B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, 

typefouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan. 
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