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UITGELICHT   

Coranavirus 2020-0029

Op het moment van schrijven van deze column,  
24 maart 2020, slaat de storm van het  coronavirus 
flink om zich heen. Het kabinet kondigt de ene na 
de andere maatregel aan om de verspreiding van 
het coronavirus zoveel mogelijk te  be teugelen en 
anderzijds worden er vrijwel  dagelijks maat-
regelen aangekondigd om  par ti culieren, ZZP-ers, 
ondernemers en  bedrijven overeind te houden in 
deze periode van een ‘near-lock-down’. 

 Ongekende maatregelen voor een ongekende 
 periode. Buiten hoor ik kinderen in de tuin  spelen 
– dat mag nog - en binnen ben ik – thuis – 
 verwoed met laptop en mobiel in de weer om  
via allerlei communicatiemiddelen contact te 
houden met  familie, vrienden, collega’s, cliënten 
en relaties. Zijn er mensen ziek geworden? Is 
 iedereen nog in goede gezondheid? Binnen 
 onafzienbare tijd  werken we allemaal thuis, 
 hebben we de  middelen daarvoor tot onze 
 beschikking en zijn de snel wegen gewoonweg 
‘leeg’ te noemen. Het is een vreemde gewaar-
wording. Dagelijks word ik ook geconfronteerd 
met allerlei treurige verhalen, van zowel familie, 
vrienden en cliënten, die hard  geraakt zijn 
 doordat de economie opeens in een enorme 
 vertraging terecht is gekomen. Helemaal stil 
 liggen we nog niet, maar het scheelt niet veel. 

De maatregelen die het kabinet heeft aan  ge-
kondigd zijn ongekend en worden vooralsnog 
met opluchting ontvangen. Bij fiscalisten 

 beginnen echter al snel de eerste vaktechnische 
vragen omhoog te borrelen, zeker omdat er op 
dit  moment nog maar weinig details bekend zijn 
en cliënten wel antwoorden en richting nodig 
 hebben. Veel vragen over het Tijdelijk Noodfonds 
 Overbrugging Werkgelegenheid bijvoorbeeld, 
gaat het om het maximum dagloon? Hoe wordt 
er omgegaan met payrollbedrijven en hun 
 opdrachtgevers? Welke ZZP-ers komen er in 
aanmerking voor de tijdelijke overbruggings-
regeling die voor hen in de steigers staat? Laat 
staan de vragen die opborrelen wanneer we er in 
internationale  context over nadenken. Met de 
 redactie hebben we nog kort besproken of het 
mogelijk was om van dit nummer van “Over De 
Grens” nog een  special te maken over al deze 
maatregelen. Dat bleek echter met de onduide-
lijkheid die nu nog heerst en de deadline van de 
drukker niet realistisch te zijn. Wel hebben we 
besloten het volgende nummer in zijn geheel 
aan deze maatregelen te wijden, en dan natuur-
lijk in internationale context. Laten we hopen 
voor ieders gezondheid dat de verspreiding van 
het virus tot een halt is gekomen wanneer het 
volgende nummer uitkomt. Helaas durf ik nu wel 
al de conclusie te trekken dat de  financiële ge-
volgen nog lang voelbaar zullen zijn, ondanks 
alle aangekondigde steunmaatregelen.
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