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Accountantsbazen:
houd je rug recht
bij sjoemelverzoek
Accountants inhetmkb-seg-
mentmerkendat ondernemers
wanhopigerwordennude crisis
voortduurt.Dedrukophengroeit
ommee tewerkenaan verzoeken
omte sjoemelenmet aanvragen
voor coronasubsidie.Daarbij gaat
het ondermeer om ‘verschuiven
vanomzet’ enuitstellen vanbeta-
lingenomzooptimaal te kunnen
profiteren van staatssteun.Maar
voormannen vanaccountantsor-
ganisaties roepenhunachterban
op ‘de rug recht tehouden’.
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A C C O U N TA N C Y

Accountantsbazen:
houd je rug rechtbij
‘sjoemelverzoeken’

Joris Polman
Amsterdam

De druk opmkb-accountants groeit ommee
tewerken aan verzoeken vanbedrijvenom te
sjoemelenmet aanvragen voor coronasubsi-
die.Daarbijgaathetondermeerom‘verschui-
ven van omzet’ en uitstellen van betalingen
om zodoende optimaal te kunnen profite-
ren van staatssteun.Maar voormannen van
accountantsorganisaties roepen hun achter-
banop ‘de rug recht tehouden’, hoemoeilijk
dat somsook is.

Accountants in hetmkb-segmentmerken
datondernemers steedswanhopigerworden
nude crisismaar blijft voortduren. De eerste
fase van aanpassen aan de nieuwewerkelijk-
heid is voorbij. Het komt steedsmeer aan op
overleven, zeggen de voorzitters van accoun-
tantsorganisatiesalsdeSRAenNovak. ‘Endat
levert voor accountants somsduivelsedilem-
ma’sop’, zegtSRA-voorzitter JanZweekhorst.
OokMarcoMoling, voorzitter vanNovak,

herkentdat. ‘Eenondernemerinhetnauwwil
optimaal gebruikmaken van demogelijkhe-
dendieerzijn.Danwillenzehetomzetverlies
nogwat opschroeven, want “hebben is heb-
ben”. Dan krijg je bijzondere discussies en
komt er spanningopde relatie’.

De druk om te sjoemelen komt door de
aard van de NOW-maatregel. Een onderne-
mermoet over een bepaalde periode omzet-
verlies aantonen om in aanmerking te ko-
menvoor steun.Hoegroterhet omzetverlies,
hoe groter de loonsubsidie. Zo blijft werkge-
legenheid behouden. Accountants moeten
vanaf september de juistheid van zo’nNOW-
aanvraag bevestigenmet een controleverkla-
ring.

Molingmerkt dat zijn achterban temaken
heeftmetdrukvancliëntenomtesjoemelen:
‘Je kunt verliezenopschroevendooromzet te
verschuiven.Of jekuntafsprakenmakenmet
klanten om later—dus na deNOW-periode
— te betalen. Onder hetmom van: wat goed
is voormij, is ookgoed voor jou.’
Maar Novak en SRA zijn volstrekt helder

over de lijn die accountantsmoeten kiezen:
sjoemelen is uit den boze, hoe deplorabel de
situatie van een ondernemer ook is. Zelfs als
accountants al jarenwerkenvoor zo’nonder-
nemer.

Zweekhorstspreektvan‘eenduivelsdilem-
ma’,maar is onverbiddelijk. ‘Natuurlijk is er
emotionele druk.Maar zoietsmoet je anders
oplossen.Alserstraksverklaringenafgegeven
worden,moet jerechtlijnigzijn.AlsSRAstaan
wij daarvoor.’Moling vult aan: ‘Er ontstaat zo
langzamerhand een Zuid-Europese sfeer in
Nederland.Maar wijmoeten onze rug recht
houden. Je kuntmaar één ding zeggen tegen
zo’n ondernemer: als je nu buiten de lijntjes
kleurt, komt dat straks als een boemerang
terug.’
De drukwerkt ook op een anderemanier

door, schetsen de accountantsvoormannen.
Zeverwachtendater inhetderdekwartaaleen
faillissementsgolfhetmkbzaloverspoelen,al
zal de impact daarvan per sector verschillen.
Hoe dan ook gaan accountantskantoren de
crisis zelf indeportemonnee voelenals klan-
tenomvallen.

Uit een enquête van vakblad Accountancy
Vanmorgenblijktdat30%vandeaccountants-
en administratiekantoren dan ook een forse
omzetdalingverwacht. ‘Desgevraagdverwacht
een kwart van de kantoren dit jaar in liquidi-
teitsproblemen te komen’, schrijft het onli-
nevakblad.
‘De factuur van de accountant wordt van

oudsherniet als eerstebetaald’, reageertMo-
ling.Maar hij vindt wel dat accountants hun
cliëntenhetgevoelmoetengeven‘datzeerniet
alleen voor staan’. Betalingsregelingen tref-
fen ligt in zo’n geval voor de hand. ‘En soms
kun je ook best weleens een coronakorting
geven.’

$ Ondernemers komen steeds
meer in het nauwdoor ‘corona’

$ Ze hopen opmeer geld door
gesjoemelmet steunaanvragen

$Mkb-accountants opgeroepen
‘de rug recht te houden’

Accountants merken
dat ondernemers
steeds wanhopiger
worden nu de crisis
blijft voortduren

De aard van de NOW
maakt sjoemelen
aantrekkelijk: hoe
meer omzetverlies,
hoe meer subsidie
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