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Maatregelen bij Lentink en aandachtspunten voor ondernemers in
verband met Coronavirus
Status quo
Onze medewerkers werken vanaf deze week gedeeltelijk van huis uit. Bij hoge uitzondering – indien dit
onvermijdelijk is – zullen op locatie bij cliënten werkzaamheden worden verricht. In beperkte mate zal
op onze kantoren gewerkt worden. Maar Lentink is en blijft volop in de running.
Onze technische systemen maken het al langere tijd mogelijk dat onze medewerkers van huis uit – of
eigenlijk vanaf elke locatie – werkzaamheden voor onze cliënten kunnen verrichten. Wij hoeven daarom
geen bijzondere ingrepen te plegen om in te spelen op de gevolgen van het Coronavirus.
Uiteraard hadden wij al maatregelen ingevoerd m.b.t. de beperking van de verspreiding van het
Coronavirus. Met de uitgebreide maatregelen die afgelopen dagen zijn aangekondigd door onze
overheid zijn door ons aanvullend maatregelen getroffen op dit gebied. Deze maatregelen zijn reeds
afgelopen zaterdag en gisteren ingegaan en zullen sowieso van kracht blijven tot en met minimaal 6
april aanstaande. Indien noodzakelijk zullen ook in de aankomende dagen nog weer aanvullende
maatregelen moeten worden getroffen.
Van elkaar leren
Zoals Cruijff al wel eens aangaf: “elk nadeel heeft zijn voordeel”: laten we proberen te leren dat werken
op afstand - maar ook het voeren van besprekingen terwijl we niet aan dezelfde fysieke tafel zitten - zo
gek nog niet is. Wij zijn er in elk geval technisch klaar voor.
Wij blijven diensten verlenen
Al onze dienstverlening blijft doorgaan, echter wel zo veel als mogelijk op afstand en online. Fysieke
bijeenkomsten worden vervangen door online afspraken. Lopende bezoekafspraken kunnen slechts
doorgang vinden als dat echt niet anders kan. Zoals gesteld: onze medewerkers kunnen prima
thuiswerken. Zij staan u graag te woord via de telefoon of spreken met u middels teleconferencing. Zij
zullen u zo nodig instrueren hoe dat te werk gaat.
Assistentie bij gebruik van overheidsmaatregelen
Liquiditeiten zijn cruciaal om deze crisis te kunnen overleven. Vandaar enkele punten van aandacht die
daarop gericht zijn.
1. Het Kabinet heeft besloten om de regeling werktijdverkorting (WTV) met onmiddellijke ingang in
te trekken en geen ontheffingen meer te verlenen. Er wordt een nieuwe tijdelijke regeling
opgesteld met als duiding ‘Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid’
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(NOW). De aanvraagprocedure daarvoor wordt sterk vereenvoudigd ten opzichte van de
regeling WTV. De regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.
Op grond van de NOW regeling kunt u als werkgever, als u te maken heeft met tenminste 20%
verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden, een tegemoetkoming in de loonkosten
tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan dit omzetverlies. De
tegemoetkoming aan de werkgever voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en
werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de
aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers
mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen.
Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door wat impliceert dat de
werkgever 10% van de door te betalen loonkosten zal dragen. Dit gold overigens niet bij de
Regeling WTV. Anders dan bij de regeling WTV zal de tegemoetkoming op grond van de NOW
regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd. Deze
nieuwe regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden en ziet op omzetdalingen vanaf 1
maart 2020.
Overigens kan een van de volgende situaties op u van toepassing zijn:
a)

b)
c)

U heeft reeds een WTV-vergunning aangevraagd en gekregen: voor u geldt dat de
vergunning volgens de oude regeling wordt afgehandeld. Verlenging van deze
vergunning is echter niet meer mogelijk. U kunt een aanvraag indienen op basis van de
NOW regeling. Deze regeling zal inzicht geven in de handelwijze bij samenloop van de
WTV met de mogelijkheid om gebruik te maken van de NOW regeling.
Uw WTV-aanvraag is in eerste instantie afgewezen. U kunt op basis van de NOW
regeling opnieuw een aanvraag indienen onder deze nieuwe regeling.
U heeft een WTV-aanvraag ingediend die nog niet is afgehandeld: uw aanvraag zal
worden beschouwd als aanvraag op basis van de NOW regeling en ook volgens deze
nieuwe regeling worden berekend. Zodra de nieuwe regeling van start gaat, ontvangt u
opnieuw van ons bericht over de aan te leveren aanvullende gegevens.

Wellicht nuttig om te weten is dat achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de
omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nog nader te bepalen omvang van de
tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Wij kunnen daar zo nodig voor zorgen.
Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er
sprake is geweest van een daling van de loonsom.
Voor zover momenteel bekend, zijn voor de nieuwe regeling geen aanvullende documentatie
eisen gesteld.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-checkhier-je-regelingen/#noodfonds.

Mocht u assistentie nodig hebben bij het aanvragen van de NOW regeling, neem dan contact
op met uw contactpersoon binnen Lentink of met onze medewerkers van de
Salarisadministratie (035 52 32575 of 036 54 86777).
2. In het geval u liquiditeitsproblemen verwacht, adviseren wij u contact op te nemen met uw bank
of uw financier. Dien zo nodig een verzoek in om vaste aflossingen op te mogen schorten. Wij
verwachten dat banken een fast lane zullen inrichten om deze aanvragen zo efficiënt mogelijk
te laten verlopen. Van ING hebben we vernomen dat men deze fast lane reeds heeft
voorbereid. Mogelijk zal de (concept) jaarrekening inclusief een inschatting van de
resultaatontwikkeling in de aankomende tijd gevraagd worden. Van ons mag verwacht worden
dat wij dan snel zullen schakelen.
Wij verwachten dat nieuwe leningaanvragen voorlopig weinig kans zullen maken. Uitbreiding
van bestaande bancaire faciliteiten zal meer kans van slagen hebben, zeker als gebruik
gemaakt kan worden van de Borgstellingsfaciliteiten van de Overheid ten behoeve van banken
(Zie onder punt 3).
Ook zou overwogen kunnen worden om ‘overdispensatie’ te verzoeken – waarbij tijdelijke
overschrijding van de kredietlimiet wordt toegestaan. Wij kunnen u hierbij uiteraard zo nodig
assisteren.
Ook kan overwogen worden de verhuurder van uw bedrijfspand of uw leasemaatschappij te
verzoeken om betaling van maandtermijnen op te schorten.
3. De Overheid heeft de Regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) verruimd waarbij de
borgstelling wordt verhoogd naar 90% (is momenteel 50%). Het maximum wordt verruimd van
€ 1,0 mio naar € 1,5 mio. Wij helpen u uiteraard graag als u bij uw bank de mogelijkheden wilt
onderzoeken om deze ondersteuningsmaatregel te benutten.
4. In geval van betalingsverplichtingen jegens de Belastingdienst kan de mogelijkheid benut
worden om bijzonder uitstel van betaling aan te vragen bij de fiscus voor alle belastingsoorten
en pensioenpremies.
Door het indienen van een brief waarin gemotiveerd wordt verzocht om uitstel van betaling kan
direct uitstel worden verkregen voor het betalen van verschuldigde belastingen en
pensioenpremies voor een bepaalde periode. Tevens kan in deze brief in geval van een
rechtspersoon melding betalingsonmacht worden opgenomen teneinde hoofdelijke
aansprakelijkheid te voorkomen. Wij zullen een voorbeeldbrief zo nodig ter beschikking kunnen
stellen.
Eerder werd aangekondigd dat bij het verzoek een verklaring van een deskundige moest
worden gevoegd. Hiervan is nu aangegeven dat dit niet direct hoeft te worden opgestuurd,
maar binnen 4 weken na indiening van het verzoek tot uitstel. Overigens is nog onduidelijk wat
de Belastingdienst verklaard wil hebben omtrent de levensvatbaarheid van uw onderneming.
De huidige onzekerheid brengt mee dat u, maar ook de deskundige niet met zekerheid zal
kunnen bevestigen dat de onderneming levensvatbaar is. De beroepsorganisatie NBA is

op dit punt nog met de Belastingdienst nog in overleg. Zodra duidelijk is wat van met de
deskundige verklaring dient te worden verklaard, kunnen wij u helpen door deze
deskundigenverklaring te verstrekken. Weet dat wij u graag van dienst zijn als u assistentie
nodig heeft.
De Belastingdienst brengt normaliter rente in rekening als een aanslag te laat door haar kan
worden vastgesteld. Het tarief van de belastingrente is normaliter 8% voor de
vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Als maatregel wordt deze
belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingen waarvoor
belastingrenteregelingen gelden. De verlaging gaat in vanaf 1 juni 2020, alleen voor de
inkomstenbelasting is de ingangsdatum 1 juli 2020.
5. Wij adviseren u de mogelijkheid te benutten een eventueel opgelegde voorlopige aanslag
vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting voor 2020 op basis van de actuele inschatting te
laten verminderen. Indien er reeds op de aanslag is betaald, zou het betaalde bedrag bij
indiening van een verzoek om vermindering, verrekend of terugontvangen kunnen worden.
Indien reeds een voorlopige aanslag 2019 is opgelegd welke significant hoger is dan de te
verwachten definitieve aanslag 2019 kan om vermindering gevraagd worden. Wij zullen de
aangifte 2019 zo nodig zo snel mogelijk voorbereiden en laten indienen.
6. Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder
zzp’ers, te ondersteunen om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd
door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde
procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het
inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke
bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of
partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een
lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Mocht hier vragen over
hebben of ondersteuning behoeven, neem dan contact op met uw contact persoon bij Lentink.
7. Andere relevante maatregelen
a) Zoals u wellicht weet, financiert microkredietenverstrekker Qredits een grote groep kleine
en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering konden komen.
Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt
worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur
van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.
b) Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal
onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet
borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.
c) Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming voor de eerste nood bij ondernemers die
direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die
hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Deze tegemoetkoming is in de
vorm van een gift. Het gaat in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere
etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken.
De weggevallen inkomsten kunnen moeilijk worden ingehaald wanneer de Coronavirus

uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke
inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming wordt door de overheid momenteel
nog verder uitgewerkt. Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de
periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in
ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.
Mocht het de verkeerde kant opgaan, dan is het van belang om alle noodzakelijke maatregelen te
treffen zodat in ieder geval geen bestuurdersaansprakelijkheid op u van toepassing kan zijn. Kortom,
voldoe tijdig aan administratieplicht, deponeringsplicht, melding betalingsonmacht, etc.
Jaarrekeningen
Vanuit vaktechnisch oogpunt is de vraag aan de orde wat de huidige ontwikkelingen voor gevolg
hebben voor uit te brengen jaarrekeningen.
Veel sectoren worden hard getroffen door de Corona malaise. Zeker als sprake is van volledige sluiting
van de onderneming, het stagneren van toevoer van goederen en het wegvallen van
consumentenvraag. Voor zowel u als ondernemer als voor ons als accountants is het momenteel
gewoon weg niet mogelijk een betrouwbare inschatting te maken van de consequenties van alle
ontwikkelingen. Dat brengt mee dat het uitbrengen van een definitieve jaarrekening zo veel mogelijk zal
worden uitgesteld tot nader order. Slechts in incidentele gevallen kan een definitieve controle- of
samenstellingsverklaring worden verstrekt maar dat zal dan plaatsvinden in nauw overleg met ons
vaktechnische desk. Daarvoor zal nodig zijn om een betrouwbare inschatting te maken van de
consequenties voor de continuïteit van de onderneming waarvoor de verklaring wordt verstrekt.
Ondernemingen kunnen het zwaar te verduren krijgen. Om uw financiers om de nodige hulp te vragen,
zult u waarschijnlijk geconfronteerd worden met het verzoek om onder meer de jaarrekening te
overleggen. Benadruk dan naar uw financier dat u een concept jaarrekening kunt aanleveren of, mocht
het jaarrekening proces nog niet zijn opgestart, een financieel overzicht over het afgelopen jaar en
eventueel de actuele stand van zaken. Zo mogelijk kunnen wij u bijstaan deze informatie op een rij te
krijgen. Maar vooralsnog wordt door onze accountants het standpunt ingenomen dat in principe
voorlopig geen definitieve jaarrekeningen worden uitgebracht bij ondernemingen waar uitstel mogelijk is
en waar activiteiten in plaatsvinden die op enigerlei wijze door de huidige problemen kunnen worden
geraakt.
Neem bij vragen of behoefte aan assistentie contact op met uw contact persoon binnen onze
organisatie.
Wij wensen u in ieder geval sterkte in deze hectische tijd!
Het Lentink Team

Lentink, dichtbij omdat u verder wilt!

