
Oh COrOna,
Tja daar zit ik dan thuis achter mijn 
computer. Verplicht thuis werken om 
de verspreiding van corona verder te-
gen te gaan. Het is verbazingwekkend 
en beangstigend dat een enkel virus de 
halve wereld nagenoeg stil kan leggen. 
Gelukkig blijken onze thuiswerkfaci-
liteiten (tot nu toe) goed te werken. 
In tegenstelling tot andere sectoren 
zoals bijvoorbeeld de luchtvaart en de 
horeca kunnen wij redelijk zo goed en 
zo kwaad als het kan onze bedrijfsvoe-
ring voort zetten. Vorige maand heeft 
de minister-president een indrukwek-
kende toespraak gehouden. Zijn 
boodschap beangstigde mij in die zin 
dat het beleid er kennelijk op gericht is 
(of “was” want sindsdien hoor ik er niet 
veel meer over) om de besmettingen 
zoveel mogelijk te spreiden in de tijd. 
Uiteindelijk zal een groot deel van de 
Nederlanders het virus toch krijgen. 
Daardoor zou een soort van collectieve 
immuniteit gaan ontstaan waardoor 
kwetsbare groepen minder snel of niet 
besmet meer zouden kunnen raken. 
Persoonlijk maak ik mij zorgen om met 
name twee van mijn kinderen, die een 
stofwisselingsziekte hebben, die maakt 
dat zij vetten niet kunnen omzetten in 
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energie. Zij hebben als het ware geen 
reservetank. Zij moeten dus regelma-
tig eten. Bij koorts en ziekte kan het 
echter zo zijn dat ze niet willen eten 
of dat het eten niet blijft liggen. In dat 
geval betekent dat voor hen zeker een 
ziekenhuisopname. Maar goed laten 
we daar maar even niet aan denken. 
Het wordt in ieder geval een kwestie 
van langere adem waarbij we ook nog 
maar moeten hopen dat de analyse 
van de deskundigen uiteindelijk blijkt 
te kloppen. 

De economische gevolgen (van de 
bestrijding) van het virus beginnen 
zich steeds verder af te tekenen. Ook 
de vastgoedsector wordt of zal worden 
geraakt doordat huurders huren niet 
kunnen betalen en/of om korting 
danwel uitstel zullen vragen. Daarnaast 
zal afhankelijk van de duur van deze 
situatie ook de (mate van) financier-
baarheid van vastgoed in het geding 
komen. 

De fiscus probeert daar waar 
mogelijk financiële verlichting te geven 
door uitstel van betaling te verlenen. 
Ondernemers kunnen bijzonder uitstel 
vragen voor alle aanslagen (dus bij 
bijvoorbeeld aangifte BTW wachten tot 
de naheffingsaanslag volgt) inkom-
stenbelasting, vennootschapsbelasting, 
omzetbelasting/btw en loonbelasting. 
Een boete voor niet op tijd betalen 
van btw of loonbelasting hoeft niet te 
worden betaald. Tevens zal de rente 
die de belastingdienst in rekening 
brengt voor een aantal belastingen 
tijdelijk worden verlaagd naar 0,01%. 
Als de situatie echt schrijnend is of 
dreigt te worden bij een vennootschap 
doen bestuurders er verstandig aan 

om veiligheidshalve tijdig betalingson-
macht te melden om het risico op privé 
aansprakelijkstelling voor onder meer 
loonbelasting en BTW zoveel mogelijk 
te vermijden. Ondernemers die een la-
gere winst verwachten door de uitbraak 
van corona kunnen ook hun voorlopige 
aanslag inkomstenbelasting of ven-
nootschapsbelasting wijzigen, zodat ze 
direct minder belasting betalen. 

Naast deze fiscale maatregelen 
zijn er ook verdere mogelijkheden 
om de economische gevolgen te 
verzachten. Zoals de mogelijkheid 
voor een bijdrage in de loonkosten bij 
een omzetdaling van tenminste 20% 
en verruimde mogelijkheden om met 
borgstelling door de overheid kredieten 
te verkrijgen. Het hardst geraakt zullen 
waarschijnlijk de vele ZZP’ers worden. 
Ik hoop voor hen dat zij voldoende 
buffers hebben kunnen opbouwen 
om door deze lastige tijden heen te 
komen. Het kabinet biedt aan onder 
meer ZZP’ers/ondernemers onder 
voorwaarden een tijdelijke bijzondere 
bijstandsuitkering (zonder vermogens- 
en partnertoets) en/of een eenmalige 
gift van € 4.000.

Rest mij u allen veel sterkte en 
creativiteit toe te wensen in deze uitda-
gende tijden. ■
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