
VIS  |  NR. 7/8  JULI 2013  |  39

FINANCIEEL

Informatie:
Gerco van der Spek 
Profi nis Accountants en Adviseurs
Tel. 0527-681726
www.profi nis.nl

De ondersteunende overheid
Bij het lezen van het nieuws kunt u het 
niet missen: crisis. Dit woord komt in vele 
vormen terug. Zelfs negatieve nieuwsfeiten 
kunnen positief uitgelegd worden. 

Onlangs kwam het volgende in mijn mailbox: Het aantal fail-
lissementen is in de eerste helft van 2013 toegenomen met 

13 procent tot 6.817. Dat is een nieuw record. Toch is er ook 
sprake van een lichtpuntje: ten opzichte van het eerste semester 
vorig jaar is de stijging gehalveerd.*
Om de daling in de stijging van de faillissementen door te laten 
zetten en mogelijk te laten ombuigen naar een structurele daling 
van het aantal faillissementen wordt in Den Haag met u meege-
dacht. Een ondernemer is vaak een beetje huiverig als met zijn 
of haar bedrijfsvoering wordt meegedacht door Den Haag. Vaak 
geeft dit een lastenverzwaring in belastingen of we  t- en regel-
geving. Dat kan echter ook anders. Staatssecretaris Weekers van 
Financiën en minister Kamp van Economische Zaken hebben 
aan de ministerraad voorgesteld dat u ondersteund wordt bij het 
doen van investeringen. Deze ondersteuning heeft plaats door 
het per 1 juli 2013 mogelijk maken van versneld afschrijven. In 
de tweede helft van 2013 kunt u investeringen die u in de tweede 
helft van 2013 doet, voor maximaal de helft al afschrijven in 
2013. Door deze versnelde afschrijving realiseert u in 2013 een 
belastingbesparing. Dit levert u direct liquiditeiten op, die u an-
ders aan de Belastingdienst had moeten afdragen. Uiteraard 
geeft deze regeling het meest optimale resultaat wanneer u 
winst maakt. Realiseert u zich wel dat het een versnelde afschrij-
ving is. Doet u bij een vergelijkbare investering zonder versnelde 
afschrijving vijf jaar over het afschrijven, dan heeft bij deze rege-
ling een verschuiving plaats in het moment van afschrijven. De 
totale afschrijving over vijf jaar blijft echter gelijk. Voor u als on-
dernemer zit het voordeel voornamelijk in het liquiditeitsvoor-
deel.

Werkgroep
Liquiditeiten heeft u nodig om te investeren. Investeren is vaak 
nodig om uw onderneming naar een hoger plan te tillen, dan wel 
up to date te houden. Helaas hebben de banken te maken met 
steeds strengere wet- en regelgeving op het gebied van kapitaals-
eisen. Feitelijk zijn banken daardoor terughoudend met het 

fi nancieren van investeringen. Daarbij dient een bank ook stren-
ger te controleren in welk risicoprofi el uw onderneming valt. Dit 
geeft eveneens een negatieve impuls aan de mogelijke fi nancie-
ring van uw onderneming en investeringen. Om u als onderne-
ming ook te ondersteunen aan de fi nancieringskant van uw 
onderneming, denkt Den Haag ook mee. Minister Kamp is bezig 
met het opzetten van een werkgroep. Deze werkgroep heeft als 
doelstelling om kredietverlening aan het MKB te stimuleren. De 
werkgroep zal nagaan wat de knelpunten zijn, waarbij de moge-
lijke oplossingen ook in kaart gebracht worden. Op korte termijn 
blijft het beperkt tot meedenken. Om ook een daad te stellen 
worden maatregelen op het huidige beleid voorgesteld. Hierbij 
dient gedacht te worden het vaker gebruik maken van borgstel-
lings- en garantieregelingen, het ondersteunen van nieuwe alter-
natieve fi nancieringsvormen via promotie en op proef kredieten 
tot 100.000 euro verlenen via microfi nancieringsorganisatie 
Qredits.

Ook in de huidige economische omstandigheden zijn voor onder-
nemers kansen te vinden. In vergelijking met een aantal jaren 
geleden dient echter fors meer energie gestoken te worden in het 
daadwerkelijk effectueren van die kansen. �
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