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De coronacrisis laat diepe sporen na in Nederland. Familie, collega’s, vrienden die onverwacht (ernstig) 
ziek worden of zelfs overlijden. Al een jaar lang een grote druk op artsen, verpleegkundigen en verzor-
genden werkzaam in de gezondheidszorg. Lockdown-maatregelen om het virus te bestrijden met grote 
consequenties voor een deel van het bedrijfsleven. Bepaalde sectoren waaronder delen van het mid-
den- en kleinbedrijf worden zwaar op de proef gesteld. Het kabinet heeft steunmaatregelen ontworpen 
om de ergste klappen op te vangen. Maar daarmee zijn de problemen nog niet voorbij. Van onze leden 
die als accountant werkzaam zijn in bepaald delen van het midden- en kleinbedrijf (mkb) weten we dat 
een fors aantal ondernemingen zich zwaar in de schulden hebben gestoken.   

De steunmaatregelen zoals de NOW, de TOZO en de TVL  helpen de mkb-ondernemers op de korte 
termijn. Evenals het betalingsuitstel voor loonheffing en belastingen; de betaalpauzes bij de banken 
en eventuele afspraken met verhuurders en leveranciers. Maar het verlies aan inkomsten leidt voor de 
getroffen ondernemingen tot liquiditeitsproblemen. Wij vrezen dan ook dat voor die ondernemers grote 
problemen ontstaan als de steunmaatregelen van de overheid aflopen en de aflossingsverplichtingen 
ingaan. Betaling van uitgestelde verplichtingen zoals de belastingafdracht met ingang vanaf  1 juli 
respectievelijk 1 oktober1, maar bijvoorbeeld ook eventuele terugbetaling van te hoge bedragen aan 
NOW-uitkeringen. Kortom, deze ondernemers moeten verder kijken dan de situatie van vandaag en 
morgen. Vooral inzicht in de toekomstige kasstroom in relatie tot de opeenstapeling aan verplichtingen 
is cruciaal voor het kunnen maken van plannen voor het voortbestaan van de onderneming. 

Voorzitter van MKB-NL Jacco Vonhof heeft eind 20202 aangegeven dat de ondernemers die toekomsti-
ge verplichtingen nog onvoldoende in beeld hebben. Hij riep accountants op om een belangrijke rol te 
spelen bij het in kaart brengen van de liquiditeitspositie. Graag komen we aan die  oproep tegemoet. 
Accountants willen ondernemers ook in deze moeilijke periode  bijstaan. Vaak staan zij hen al jaren 
met financiële raad en daad terzijde. Wij roepen onze leden op om daarbij de levensvatbaarheid van 
de onderneming na corona, tot gespreksonderwerp maken. Er moeten oplossingen gevonden worden 
voor acute- én de te verwachte financiële problemen. Een moeilijk maar noodzakelijk gesprek over 
liquiditeit, financiering, andere buffers, huurkorting of -uitstel, alternatieve bedrijfsvoering, optimalisa-
tie werkkapitaal etc. .

De getroffen ondernemers in het mkb verkeren in zwaar weer. Wij zien hen alle zeilen bijzetten om de 
eigen onderneming voort te kunnen zetten. De focus ligt op de korte termijn, dat is al moeilijk genoeg. 
Maar toch roepen wij hen op om nu, samen met hun accountant, zich voor te bereiden en actie te onder-
nemen. Zelf zullen wij, in ons overleg met de betrokken ministeries en branche-organisaties, aandacht 
vragen voor het creëren van perspectief.  

Deze open brief bevat vijf aanbevelingen ten behoeve van mkb-bedrijven in zwaar weer: 
1 Kabinet: faciliteer herstart levensvatbare bedrijven  
2 Ondernemers: verkrijg financieel overzicht en maak een herstartplan
3 Neem tijdig maatregelen om erger te voorkomen 
4 Saneer schulden en/of stop op tijd 
5 Accountants: ga in gesprek  

Mkb-ondernemers staan er niet alleen voor. Zij kunnen rekenen op hun accountant. Onze leden beoor-
delen de cijfers en de continuïteit van een onderneming objectief. Maar zij kennen ook de ondernemer 
persoonlijk en houden rekening met waar de ondernemer, met veerkracht en inventiviteit, toe in staat is. 
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1 Vanaf 1 juli weer normaal betalen op reguliere aangiften, vanaf 1 oktober starten met aflossen van de opgebouwde belastingschuld in 36 maanden.
2 Webinar ‘Dag van het referentiegrootboekschema’; 1 december 2020: https://www.youtube.com/watch?v=QSjRbIjGXgM


