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Slooten van den Bogaart

‘ DE NASLEEP VAN CORONA: AANTAL 
FAILLISSEMENTEN GAAT OPLOPEN’

“Veel gedupeerde ondernemers zullen de 
komende vijf jaren nog dagelijks de e� ec-
ten ervaren van corona”, voorziet accoun-
tant Eric van den Bogaart. “Iedereen heeft 
inmiddels een brief gehad van de Belas-
tingdienst met daarin de totale belasting-
schuld die zij nog moeten inlopen. Daar 
mogen ze weliswaar zestig maanden over 
doen vanaf oktober dit jaar, maar de 
ondernemers moeten intussen ook de 
kost verdienen met personeel dat er te 
weinig is, moeten blijven investeren in hun 
bedrijf, moeten mogelijk lopende verplich-
tingen richting banken aflossen, enzo-
voort. Tel de oplopende inflatie hierbij bij 
op en je hoeft geen raketgeleerde te zijn 
om in te zien dat het aantal faillissementen 
heel snel gaat oplopen.”

Flinke impact
Een van de regelingen van de overheid 
om ondernemers (met personeel) tege-
moet te komen, is de tijdelijke Noodmaat-
regel Overbrugging Werkgelegenheid 
(NOW). Bedoeld voor ondernemers met 
personeel die door de coronacrisis in een 
bepaalde periode omzet verloren. Ook 
startende ondernemers met personeel 
konden hiervan gebruik maken. 
In de mainstream media is er weinig aan-
dacht voor, maar fiscaal jurist Remco van 
Slooten waarschuwt dat de NOW-contro-
les nog dit jaar en ook in 2023 een grote 
rol gaan spelen voor ondernemer en 
accountant. “Het kan in bepaalde gevallen 
een flinke impact hebben voor de onder-
nemer. Soms moet je een deel van het 

NOW-voorschot terugbetalen. Bijvoor-
beeld wanneer je omzetdaling minder was 
dan je eerst verwachtte in de periode 
waarvoor je NOW had aangevraagd. Of 
als je minder personeel in dienst had dan 
gepland. Zo gaat het NOW-verhaal een 
grote rol spelen in de financiële planning.”

‘Houd kasstromen in de gaten’
Bovenop de al genoemde problemen 
komt volgens Eric van den Bogaart ook 
nog dat ondernemers hun accountant 
moeten inschakelen om verklaringen af te 
geven om de definitieve NOW te verkrij-
gen. Ook zal de accountant de komende 
jaren ingeschakeld worden om prognoses 
te maken wanneer ondernemers bij de 
bank aan de bel trekken voor extra finan-
ciële ruimte. “Het bovenstaande maakt het 
noodzakelijk dat ondernemers die het 
aangaat heel goed hun kasstromen in 
de gaten moeten houden, hun onder-
neming moeten bijsturen om te overleven. 
Een goede accountant die hun een 
kritische spiegel voorhoudt is hierbij 
essentieel. Meehuilen met wolven is niet 
de manier.”

Met een staat van dienst van meer dan vijftien jaar mag accountants-
kantoor Slooten van den Bogaart gevoeglijk tot de ‘gevestigde orde’ 
gerekend worden. Maar het kantoor rond Remco van Slooten en Eric van 
den Bogaart ziet dat zelf toch anders. Wil het allemaal ook net even 
ánders doen. Het zijn de twee unieke karakters van de fiscaal jurist en 
van de accountant die het plaatje vormen. Daarbij denkt het kantoor 
voortdurend vóóruit. Want corona mag dan (in ieder geval voorlopig) 
voorbij lijken; de nasleep ervan werpt zijn schaduw vooruit. 
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