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Bedrijven laten werknemers thuiswerken om
coronavirus
Grote bedrijven nemen steeds meer maatregelen om personeel te beschermen tegen het coronavirus.
Multinationals raden mensen die voor zaken of privé in risicogebieden zijn geweest aan om eerst een tijd
vanuit huis te werken. Ook worden zakentrips beperkt of uitgesteld.
Energieleverancier Vattenfall geeft aan "geen enkel risico" te willen nemen en laat werknemers die terugkomen uit
landen als Italië, China en Taiwan verplicht twee weken thuiswerken. Zakenreizen naar die landen zijn voorlopig
uitgesteld. Levensmiddelenproducent Unilever heeft vergelijkbare maatregelen getro en.
Bij ING mogen medewerkers van de bank tijdelijk ook niet reizen naar gebieden waar een uitbraak van het coronavirus
is. Binnen de bank is inmiddels een speciaal team actief dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus volgt en waar
nodig het internationale beleid aanpast.
Ook organisaties als ABN Amro, ASML en Bol.com hebben voorzorgsmaatregelen genomen. PwC geeft tegenover NOS
Nieuws aan dat het thuiswerken binnen de organisatie vaker wordt gedaan, maar dat er nog geen problemen zijn met
de bedrijfsvoering.
In Londen heeft advocatenkantoor Baker McKenzie alle elfhonderd medewerkers naar huis gestuurd, in verband met
een mogelijke besmetting met het coronavirus.

Problemen
De economie wordt wereldwijd hard geraakt door de epidemie, wat slecht nieuws is voor de vraag naar olie.
Reisorganisaties zien het aantal boekingen sterk teruglopen. Ook komen bedrijven in de problemen omdat de aanvoer
van onderdelen en producten uit China is gestokt.
Sommige bedrijven komen vanwege het coronavirus in aanmerking voor een werktijdverkorting, waarbij werknemers
een tijdelijke uitkering krijgen om de lasten van de werkgevers te verlichten. Inmiddels hebben meer dan 130 bedrijven
hiervoor al een aanvraag ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Beurzen zijn wereldwijd ingestort na alle berichten over de snelle verspreiding van het virus. Zo daalde de AEX-index
van de beurs in Amsterdam in een week tijd ruim twaalf procent, de snelste daling sinds 2008.
Luchtvaartmaatschappijen als Air France-KLM verloren de afgelopen twee weken zelfs een kwart van hun
beurswaarde. Ook worden internationaal diverse grote evenementen geschrapt, zoals de autosalon van Genève begin
maart, die normaal door circa 600.000 belangstellenden wordt bezocht.

Accountants
Eerder gaven accountants aan te vrezen voor problemen bij het afronden van jaarrekeningcontroles, met name van
bedrijven met belangen in China. De Amerikaanse toezichthouders SEC en PCAOB zijn in gesprek met
accountantskantoren over de gevolgen van het coronavirus op audits.
Ook de Britse waakhond FRC heeft kantoren gevraagd welke noodplannen klaarliggen voor het afhandelen van audits
bij controleklanten met activiteiten in China.
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Meer bedrijven failliet in maart, maar nog altijd op
laag niveau
Het aantal faillissementen is vorige maand iets gestegen in vergelijking met
een maand eerder. Maar nog altijd is het aantal uitgesproken faillissementen
op een... 
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Bijna kwart van de banen in reissector verdwenen in
2020
De coronacrisis laat zijn sporen duidelijk na in de reissector. Bijna een kwart
van de banen is vorig jaar verloren gegaan. 
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'Exporterende bedrijven worden stapje voor stapje
optimistischer'
Bedrijven die het vooral moeten hebben van de export, worden stapje voor
stapje optimistischer. Volgens een peiling door ondernemersvereniging
evofenedex en kredietverzekeraar... 
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KVK: aantal bedrijven in Nederland blijft groeien
Ondanks de coronacrisis blijft het aantal bedrijven in Nederland gestaag
groeien. Aan het einde van het eerste kwartaal telde de Kamer van
Koophandel (KVK) 2.109.363... 
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'Steeds meer ondernemers vragen om hulp wegens
schuldproblemen'
Steeds meer ondernemers zoeken hulp bij het oplossen van hun nanciële
problemen, zegt de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Zo neemt het aantal
dat belt voor hulp... 

