Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

De veranderingen bij Boersma Adviseurs

Belangrijk!

De rijksoverheid heeft enige zaken afgekondigd en in de directe
toekomst zal er meer volgen, met als hoofdregel:
- thuis blijven bij verhoudheid, hoesten, keelpijn of koorts;
- sociale contacten mijden;
- zoveel mogelijk thuis werken of werktijden spreiden en
- bezoek aan/van kwetsbare personen te beperken.

Met ingang van morgen 16
maart 2020 is de snelheid
op de snelwegen verlaagd
naar maximaal 100, althans
tot 19:00 uur in de avond.
Dit had het belangrijkste
nieuws moeten zijn. Het
loopt wel eens anders.

U had al gemerkt dat we alle contacten die de afgelopen week
persoonlijk waren, zijn uitgesteld en dat zal worden gecontinueerd.

Deze nieuwsmail komt ad
hoc vanwege de gerezen
crisis door het Corona virus.
Hoewel het nog niet zo
indrukwekkend is met aantal
geinfecteerden en
slachtoffers heeft de
overheid al wel best
vergaande maatregelen
getroffen en deze zullen de
aankomende week naar
verwachting nog verder
worden doorgevoerd. Of we
hier wel of niet achter staan,
is niet van belang. Het is
zoals het is. We moeten er
mee omgaan. Daar is deze
mail voor.
.

Met ingang van 16 maart 2020 hebben we aanvullend de volgende
zaken doorgevoerd:
- we blijven aan het werk;
- ons kantoor is open voor persoonlijke (fysieke) ontvangst, maar alleen
na afspraak en voor echt noodzakelijke zaken;
- wilt u iets brengen? Er is een postbus bij de weg. Wij legen
regelmatig. Is het pakket groter, zet het dan door de deur. Blijf fysiek
ver uit de buurt van anderen;
- digitaal aanleveren blijft uiteraard via het klantenportaal of
boersma.wetransfer.com gewoon mogelijk en verdient de voorkeur;
- we blijven gewoon telefonisch bereikbaar; Niet alle medewerkers zijn
fysiek meer op kantoor, maar uiteraard wel bereikbaar. Met de
moderne systemen is veel mogelijk. Als u telefoon krijgt van een privé
of onbekend nummer, neem dan wel op. Het kan een medewerker van
ons zijn. Bellen naar de medewerker gaat gewoon via ons normale
nummer 0513-434048. Het doorverbinden kan wat langer duren en
wellicht wordt u teruggebeld. De telefoon zal niet altijd worden
opgenomen. Ook kan het juist wel zijn dat de telefoon wordt
opgenomen op een moment dat u dat niet verwacht en wij kunnen u
ook wel eens bellen op een andere tijd dan de normale kantoortijd;
- Mailverkeer blijft zoals het was en blijft de voorkeur houden;
We voorzien een grotere drukte, waardoor de bereikbaarheid via de
telefoon en mail wel eens wat onder druk zal kunnen komen te staan.
Beperk uw contacten via vooral telefoon tot de echt belangrijke zaken
en vraag het anders via e-mail. Daarmee helpt u ons, uzelf en een
ander.

We zijn er
voor u. Als u wat gaat
uitvoeren zoals in de
hoofdartikelen
vermeld, neem even contact
op (ja liever mail) met Irma
of Tiede, of als die er niet
zijn, met Linda, Jaap,
Redmer of Jetske. Als het
over salarissen gaat,
uiteraard met Arjan of Tiede.

Maatregelen voor als u een onderneming
heeft.
Hieronder treft u een aantal regelingen en oplossingen die de overheid
in gang heeft gezet aangevuld met een aantal tips van ons voor u.
Uiteraard is dit in merendeel alleen voor de ondernemers.

Werktijdverkorting bij UAW
In overleg met Arjan van ons bedrijf kan bij personeel werktijdverkorting
aangevraagd worden. Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder
werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in
aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting.
Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW (Uitvoering
Arbeidsvoorwaarden Wetgeving). Voor u gaat overleggen met ons lees
dan het een en ander bij UAW en ministerie. Kijk voor het ministerie op
de nieuwspagina van het Ministerie SZW. Daarop staat de laatste
stand van zaken.

Bijzonder uitstel van belastingbetaling
Ondernemers die door het Coronavirus in de problemen komen,
kunnen bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van
betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting,
omzetbelasting en loonbelasting aanvragen.
De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer
bij zijn aanvraag meldt dat hij door de Coronacrisis in de problemen is
gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is,
zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van
het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het
verlenen van uitstel blijven gelden.
Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de
komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege
laten of terugdraaien. Ondernemers die een lagere winst verwachten
kunnen bovendien uiteraard een verzoek indienen voor het verlagen
van de voorlopige aanslag. Aldus de minister Wiebes, Hoekstra en
Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer.
Een formulier voor het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling is
te vinden op Belastingdienst.nl. Feitelijk is het geen formulier en u heeft
ons nodig voor een derdeverklaring.

Bijstand voor zelfstandigen
Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het
voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen
zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en beslist
over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. Kijk
op de website van Rijksoverheid voor meer informatie of neem direct
contact op met de eigen gemeente.

Verruiming van de Borgstelling MKB
kredieten (BMKB)
De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het Coronavirus
en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op
extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe
tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede
doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een
hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB.
In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het
krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de
overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze
maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB
verhoogd van 50% naar 75%.

Crisisnummers
De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend
voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is
dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan
gebeld worden met 0031-20 205 1351.
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van
Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen:
tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30
en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen
helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet
handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.
Het loket is ook te bereiken via het KVK-coronaloket.

Rijksoverheid
Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor
ondernemers rondom het Coronavirus, en op deze pagina informatie
voor werkgevers en werknemers.

En denk hier eens aan
De onderstaande zaken zijn vaak niet van belang voor u, maar soms
wel. Een opsomming van een aantal zaken:
1. Aangepaste cashflow forecasting – Hoewel de impact nog steeds
moeilijk is in te schatten is het belangrijk om een realistische
inschatting te maken. Zet voor de komende twaalf maanden de
verwachte inkomsten en uitgaven op een rij. Een degelijke blik in de
toekomst maakt eventuele knelpunten snel inzichtelijk en stelt u in staat
daarop te anticiperen.
2. Korting voor vroeg betalen – Bent u afhankelijk van enkele grote,
vaste klanten, dan kan het lonen ze een korting te geven bij snelle
betaling. Spreek met uw klanten af dat zij een korting krijgen op
facturen die binnen een voor u gunstige termijn worden betaald. Dit is
een dure oplossing, maar kan zorgen voor meer voorspelbaarheid en
eerdere betaling.
3. Periodieke facturering – Bij langlopende projecten kunt u wellicht
afspraken maken over een maandelijkse of periodieke factuur. Zelfs als
het bedrijf in kwestie een lange betaaltermijn hanteert, krijgt u na de
eerste twee maanden toch maandelijks een geldbedrag binnen. Dit kan
bij langlopende projecten gunstiger zijn dan een deel vooraf en een
deel bij afronding.
4. Aanbetalingen – Opdrachtgevers die liever niet maandelijks betalen
voor langlopende projecten – omdat dit administratief meer werk is –
zijn wellicht wel bereid te werken met een aanbetaling. Voorafgaand
aan de werkzaamheden stuurt u een factuur voor, bijvoorbeeld, 30
procent van het totaalbedrag. Dit geeft u direct meer financiële ruimte.
Het resterende bedrag wordt na oplevering gefactureerd.
5. Debiteurenbeheer – Wacht niet met het nabellen van uw facturen
totdat zij vervallen zijn. Als er een probleem is met een factuur dan wilt
u daar niet pas achter komen als de betaling al verlaat is. Bel vóór
vervaldatum om te controleren of de factuur is aangekomen en of deze
correct is volgens de klant. Eventuele problemen kunt u dan nog
voordat de factuur vervalt oplossen en zo alle bezwaren die tijdige
betaling in de weg staan wegnemen.
6. Voorraadbeheer – Voorraadhoudende ondernemingen kunnen hier
hun grootste voordeel behalen. Houdt minder voorraad aan. Maak
afspraken met leveranciers voor snelle levering. Ondernemers houden
niet van “Neen-verkopen”. Maar wees realistisch: is het écht zó erg als
je ooit eens niet direct kan leveren?
7. PO-nummers – Veel grote bedrijven werken met PO-nummers
(inkoopnummers). Heeft u net een project afgerond, dan is het niet
prettig om nog twee weken te moeten wachten op een PO-nummer, en
vervolgens nog zestig of negentig dagen te moeten wachten op de
betaling. Vraag een PO-nummer dan ook ruim voor afronding van de
opdracht aan. Of nog beter: voorafgaand aan de opdracht. Het maakt
daarbij niet uit of er wordt gewerkt met een betaling in één keer,
aanbetalingen of periodieke facturen. Soms is het mogelijk om één POnummer te krijgen voor elke factuur.
8. Werk met voorwaartse financiering (factoring) – Kan uw bedrijf
het zich niet veroorloven om lang te wachten op geld, bijvoorbeeld
omdat u vanwege de corona-crisis acuut minder inkomsten heeft en
wel personeelslasten heeft die elke maand moeten worden betaald?
Dan is voorfinanciering ofwel factoring een verstandige keuze. Bij
voorfinanciering worden al uw facturen binnen 24 uur na te zijn
verstuurd, voor een deel of geheel voorgeschoten. Is de factuur
uiteindelijk door uw klant voldaan, dan volgt het resterende deel. Zo
heeft u te allen tijde beschikking over cash. Het is vaak wel een dure
oplossing.
9. Maak gebruik van overbruggingsfinanciering (korte termijn
krediet) – Er zijn nieuwe mkb financiers die op basis van omzet over
de rekening, pin transacties of inlezen van de administratie zeer snel
kredieten kunnen verstrekken met beperkte looptijd (6-24 maanden).
Dit kan een ideale manier zijn om snel liquiditeit te creëren. De rente is
echter vaak heel hoog en alles wat u leent moet ook terugbetaald
worden.
10. Structurele werkkapitaalfinanciering – Een
werkkapitaalfinanciering is voor veel bedrijven een logische bron van
financiering. Niet alleen banken, maar ook de nieuwe financiers
(waaronder ook crowdfunding platforms) bieden gerichte
mogelijkheden om het werkkapitaal te financieren. Ook hierbij moet u
rekening houden met heftige rentepercentages en dat u iets leent, wat
op enig moment terug moet worden betaald.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

