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Eshuis coronavirus-update 

d insdag 17  maar t  2020  

 
Beste relatie, 

 

Wij leven in een bijzondere en onzekere tijd in verband 

met het coronavirus. Om u als klant optimaal te kunnen 

blijven ondersteunen, is binnen Eshuis Accountants en 

Adviseurs een Corona Crisis Team gevormd om u, samen 

met onze collega’s, daar waar nodig te helpen. Het team 

bestaat uit specialisten uit de diverse disciplines binnen 

ons kantoor. Graag informeren we u in deze nieuwsbrief 

over de actualiteit. 

 

Actuele maatregelen  

Op hoofdlijnen zijn er door de overheid op dit moment 

een aantal anticiperende maatregelen beschikbaar om u 

financieel tegemoet te komen: 

1. De mogelijkheid tot het aanvragen van 

werktijdverkorting voor uw medewerkers; 

2. Inmiddels blijkt dat er veel vragen zijn over corona 

en ‘mijn personeel’ (loondoorbetaling, vakantie, 

zorgverlof, cao, buitengewone omstandigheden, 

etc.). Onze arbeidsrechtjuristen kunnen u 

ondersteunen bij de aanvraag werktijdverkorting 

(punt 1.) en adviseren over de mogelijkheden met 

betrekking tot uw medewerkers (punt 2.); 

3. Mogelijkheid tot het verlagen van de voorlopige 

aanslagen vennootschapsbelasting en 

inkomstenbelasting 2020. Let wel: de reguliere 

voorwaarden omtrent een verlaging zijn van kracht. 

Met andere woorden, de lagere inschatting moet wel 

een reële inschatting zijn; 

 

 

 

4. Bijzonder uitstel voor betaling van aanslagen 

vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, 

omzetbelasting en loonheffing. Dit punt vraagt 

bijzondere aandacht vanwege informatie die 

gevraagd wordt door de Belastingdienst. Onze 

fiscalisten kunnen hierbij van dienst zijn; 

5. De overheid biedt de mogelijkheid om makkelijker 

geld van de bank gefinancierd te krijgen middels 

verruiming van het borgstellingskrediet (BMKB). Dit 

krediet dient u bij uw eigen bank aan te vragen. Voor 

een gedegen aanvraag is het van belang dat u uw 

financieringsbehoefte in beeld brengt bij 

verschillende scenario’s. Tevens is het van belang dat 

voornoemde maatregelen (punten 1., 3. en 4.) dan 

zijn beoordeeld op toepasbaarheid. Wij adviseren u 

om contact met uw huisbankier te zoeken om de 

mogelijkheid voor de aanvraag van een dergelijk 

borgstellingskrediet te bespreken, maar ook het 

opschorten rente en aflossing aan de orde te stellen. 

Onze financieringsspecialisten kunnen u hierbij 

ondersteunen. 

 

Naast bovenstaande maatregelen is door de overheid een 

aanvullend pakket maatregelen toegezegd dat naar 

verwachting vandaag bekend wordt. Wij houden u 

hierover op de hoogte. 
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Vragen? Neem contact op met uw accountmanager 

Voor vragen over de voorgaande punten kunt u in eerste 

instantie terecht bij uw accountmanager. Hij/zij zal er 

voor zorgen dat uw vragen spoedig worden beantwoord 

of u eventueel in contact brengen met een specialist.  

 

Er komt veel op u èn op ons af 

Wij krijgen véél vragen op ons af die we op dit moment 

veelal vlot kunnen beantwoorden. Bij onze 

werkzaamheden geven we voorrang aan de ‘corona-

gerelateerde-adviesvragen’. Mocht er daarom bij andere 

(advies)vragen een langere wachttijd ontstaan dan u van 

ons gewend bent, dan vragen we daarvoor uw begrip.  

 

Wij zijn de komende periode digitaal dichtbij 

Logischerwijs volgen ook wij de richtlijnen van het RIVM 

en werken we zoveel als mogelijk thuis met de digitale 

hulpmiddelen die ons ter beschikking staan. Ons motto 

‘per saldo persoonlijker’ wordt daarom aangevuld met 

het motto ‘wij zijn digitaal dichtbij’. Wij zullen zoveel als 

mogelijk met u telefonisch en online contact 

onderhouden. 

 

Tot slot 

Wij doen er alles aan u zo snel mogelijk op de hoogte te 

houden van de recente ontwikkelingen en de vertaling 

ervan naar uw bedrijfsvoering. Schroom niet om vragen 

hierover bij uw accountmanager neer te leggen.  

 

Wij wensen u, uw naasten en uw collega’s alle goeds toe 

in deze bijzondere tijden van crisis. 
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