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Crisismanagement & planning van
bedrijfscontinuïteit
Terwijl het bedrijfsleven manieren zoekt om zich aan de voortdurende veranderingen aan te passen, wordt het
volgende hoofdstuk geschreven. COVID-19 (coronavirus) heeft gevolgen voor de wereldwijde toeleverketens,
verstoort de financiële markten en de werking van dagelijkse bedrijven.
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Business impact
Checklist

Communicatie

–

Heeft u een communicatieplan?

–

Heeft u contact gehad met de betreffende klanten, werknemers en leveranciers?

–

Hoe gaat u om met de gevolgen voor uw personeel? Hoe garandeert u de veiligheid van
uw werknemers terwijl u tegelijkertijd de normale bedrijfsactiviteiten probeert voort te
zetten?

–

Heeft u de cybersecurity- en gezondheids- en veiligheidsrisico’s van werknemers die
thuis werken in kaart gebracht?

–

Zijn uw externe IT-leveranciers getroffen? Heeft dit gevolgen voor uw SLA’s en
systeemondersteuning?

–

Maakt uw werkplek/-communicatietechnologie het mogelijk om reizen te verminderen
en thuiswerken mogelijk te maken?

–

Wat zijn de gevolgen voor uw veranderingsplannen en programma’s? Moeten
projectdeadlines en investeringen worden uitgesteld? Welke invloed heeft dit op uw
strategie?

–

Als reisverboden worden gehandhaafd, wat betekent dit voor uw bestuur en de manier
waarop u het bedrijf leidt?
Heeft u, om e.e.a. juridisch af te dekken, bepaald hoe u de aanvullende eisen documenteert
om aan de verplichtingen te voldoen?

Personeel

Technologie
en systemen

Businessplan

Management

–

© 2020 KPMG LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”),

a Swiss
entity.
All N.V.
rights
Printed in the United Kingdom.The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.
© 2020
KPMG
Advisory
Allereserved.
rechten voorbehouden

3

Mensen en verandermanagement
Checklist

Gezondheid

–
–
–

–
–
Leiderschap

–
–

Workforce
Management

‒
‒
‒
‒

‒
HR

‒

Communiceer dat persoonlijke gezondheid de hoogste prioriteit heeft
Zorg voor duidelijke richtlijnen over hoe gezond te blijven en veilig te blijven
(thuis)werken
Faciliteer gezond en veilig thuiswerken waar mogelijk. Denk aan IT support, grote
schermen.
Straal rust en vertrouwen uit door waarden gedreven en compassievol leiderschap
Wees helder over waarom bepaalde beslissingen genomen worden en op basis van
welke kennis.
Gebruik de sleutels empathie, nieuwsgierigheid, veerkracht en nederigheid om
mensen in staat te stellen het beste van zichzelf te kunnen blijven geven.
Het leiderschap dat nu getoond wordt, bepaalt de relatie met medewerkers, klanten
en leveranciers na de crisis
Breng vitale functies in beeld en zorg voor een continuïteitsplan
Investeer in bijscholing zodat werk waar nodig door anderen kan worden opgevangen
Waar capaciteit vrijvalt, investeer in het versterken van dienstverlening op langere
termijn
Voorkom ontslagen. Uw medewerkers zijn het allerbelangrijkste om de organisatie door
de crisis heen te helpen.

Verdiep je in wat je van mensen mag vragen, juridisch én menselijk. Geef medewerkers
daarin zelf een stem. Creativiteit komt uit de groep niet uit de regels.
Werktijdverkorting wordt Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud
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Supply chain & operations
Checklist

Leveranciers

Fysieke
logistiek

–

Weet u waar uw belangrijkste leveranciers zich bevinden? Hebben ze noodplannen om
de continuïteit van de bevoorrading te garanderen?

–

Kent u uw aanvoerroutes? Heeft u met uw logistieke dienstverleners gesproken om de
mogelijke impact te begrijpen en hoe zij de gevolgen daarvan willen beperken?
Wat zijn uw noodplannen als de routes worden geannuleerd?

–

–
Contracten

–
–
–

Voorraad

–
Klantenbinding en
vraag

–
–

Hebt u uw contracten met belangrijke klanten en leveranciers bekeken om inzicht te
krijgen in de aansprakelijkheid in geval van leveringstekorten?
Hoe gaat u reageren als leveranciers zich beroepen op overmacht?
Heeft u uw hoeveelheid voorraad bekeken? Moet u de voorraad voor bepaalde klanten
reserveren in geval van tekorten?
Heeft u de mogelijkheid om zendingen in real time te volgen om zo uw klanten juist te
informeren?
Welke afspraken gaat u met klanten maken? “Hoe herstel je van de ervaringen in deze
periode in de toekomst?”
Hoe goed kent u uw klanten? Is de kans groot dat u klanten verliest aan
concurrenten/alternatieven?
Hoe zal een daling van de consumentenvraag uw groeiplannen op lange termijn
beïnvloeden?
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Financiële en externe factoren
Checklist

Cashflow
visibility

Communicatie
met banken

Risico
management

Werkkapitaal
beheer

–

Heeft u uw cashflow , het werkkapitaalbeheer en voorraadprognoses bekeken en herzien
op basis van voorspellingen van vraag en aanbod?

–

Bent u in staat de impact van verschillende scenario’s op de cashflow te bepalen?

–

Heeft u hierbij ook andere functies zoals productie en supply chain betrokken

–

Heeft u zicht op de mate waarin u beroep kunt doen op aanvullende financiering?

–

Heeft u al contact gehad met uw banken omtrent de cashflow ontwikkeling?

–

Heeft u binnenlandse alternatieven voor leveranciers?

–

Heeft u al nagedacht om eventuele valuta risico’s grondstof prijzen of rente risico's in te
dekken naar de toekomst toe om zo de stabiliteit van de cashflow te vergroten ?

–

Heeft u al een selectie gemaakt van leveranciers en klanten die beschikken over
voldoende liquiditeit

–

Heeft u hen al benaderd om mee te denken omtrent een aanpassing van betaal
termijnen?
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Fiscale aspecten
Checklist

“NOW”

–
–
–
–
–

Werktijdverkorting wordt Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud
Verwachte omzetdaling >20% (vanaf 1 maart 2020)
90% loonsom * % omzetdaling
Geen ontslag op bedrijfseconomische gronden
80% voorschot, achteraftoets werkelijke omzetdaling (soms accountantsverklaring)

–

–
–
–

Uitstel van betaling voor belastingschulden van ondernemers bij
betalingsproblemen door Coronacrisis
‒ VPB, IB, BTW en LB
‒ korter dan 3 maanden op verzoek direct uitstel.
‒ meer dan 3 maanden, extra info nodig (deskundigen verklaring)
Verlagen voorlopige aanslagen Vpb of IB met onderbouwde schatting
Verrekenen belastingschulden (vb. afdracht loonbelasting met teruggaaf btw)
Slim factureren BTW

–
–
–

Aansprakelijkheid en verrekenmogelijkheden bestaande fiscale eenheden vpb
Aansprakelijkheid fiscale eenheid BTW.
Inleners- en/of ketenaansprakelijkheid: gebruikmaken g-rekening voor LB en BTW

–

korte termijn: oninbare vorderingen (btw terugvragen, hogere voorziening dubieuze
debiteuren), leegstand bij vastgoed (btw gevolgen)
langere termijn: gevolgen op bestaande bedrijfsmodellen als mensen ander werk gaan
doen of vanuit ander land gaan werken of thuis gaan werken
Innoveren tijdens de crisis > vergeet geen S&O afdrachtvermindering aan te vragen

Liquiditeit
is koning

Fiscale
risico’s

Varia

–
–
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Contacts

Edwin Herrie

Renée de Boo

Raad van Bestuur KPMG
herrie.edwin@kpmg.nl

Mensen
deboo.renee@kpmg.nl

+31 6 5386 1000

+31 6 5107 2663

Raymond Timmer

Frans Cleton

Supply chain & operations

Financiële en externe factoren

timmer.raymond@kpmg.nl

cleton.frans@kpmg.nl

+31 6 1045 8418

+31 6 5128 7502

Michael van Gijlswijk
Fiscale aspecten
vangijlswijk.michael@kpmg.com
+31 6 1648 1929
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