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Bizarre tijden
Ik heb niet vaak zoveel probleemsituaties bij elkaar gezien. Als 
geheugensteuntje hier een korte (maar zeker niet volledige) 
opsomming: coronacrisis, wereldwijde recessie, financiering 
steunmaatregelen, Europese begrotingsdiscussie, handelscon-
flict Amerika versus China, antiracismeprotesten, boerendemon-
straties, protesten tegen de coronamaatregelen, toenemende 
werkloosheid en oplopende onverdraagzaamheid. Ik kan nog 
wel even doorgaan maar dat ga ik niet doen. Ik denk dat u er niet 
vrolijker van wordt.
Gelukkig heb ik in de uitoefening van mijn werkzaamheden als 
financieel planner en belastingadviseur weinig hinder ondervon-
den van de coronamaatregelen. Vanuit huis kon alles gewoon 
doorgaan. Natuurlijk kon ik geen klanten zien maar door de 
techniek van tegenwoordig hoeft dat geen probleem te zijn. Voor 
vele andere beroepsgroepen was dat wel anders. Daar vielen 
zaken vaak helemaal stil. Economisch vreselijk maar qua gezond-
heid helaas wel noodzakelijk. 
Mij is opgevallen dat de economie na verloop van tijd toch de 
boventoon is gaan voeren. De horeca, de sportscholen, de reis-
wereld, iedereen wilde weer aan de slag. Logisch maar misschien 
ook naïef. Dat wij klaar zijn met het virus wil nog niet zeggen dat 
het virus ook klaar is met ons. Het is gewoon supermoeilijk te 
strijden tegen iets wat je niet ziet en wat je pas na verloop van 
tijd voelt. Een goede risico-inschatting is van tevoren eigenlijk 
niet te maken. 
Dat het gevaar in een klein hoekje kan zitten realiseerde ik mij 
toen ik medio juli zelf griepverschijnselen kreeg. De combinatie 
met hoge koorts deed mij direct besluiten me te laten testen. 
Ondanks dat ik wist dat ik geen gekke dingen had gedaan en de 
anderhalve meter in acht had genomen, voelde ik mij ziek maar 
voornamelijk onzeker. Het zal toch niet. 
Uiteindelijk bleek het geen Corona en was ik gelukkig maar ruim 
een week uit de running. Het gevoel van opluchting overheerste 
maar wel een met een raar soort onderbuikgevoel genaamd twij-
fel. Wat kan wel en wat kan niet en waar loop ik risico’s. 
Als financieel planner en belastingadviseur ben je wel vaker met 
risico-inschattingen bezig. Ik wil in mijn rol als adviseur de klant 
behoeden voor financiële en fiscale problemen maar wil in de ad-
visering ook weer niet te voorzichtig zijn. Fiscaal is minimaal een 
pleitbaar standpunt benodigd voor een fiscale besparingscon-
structie. Op financieel gebied wil ik graag vertellen wat wel en 
wat niet verstandig is te doen. Kan er beter wel worden belegd of 
juist niet? Kan er op termijn eerder gestopt worden met werken? 
En hoe ziet de financiële positie bij een situatie van bijvoorbeeld 
langdurige ziekte of overlijden eruit? Daarbij ga ik in overleg met 
mijn klant op zoek naar de meest passende route. Kennis van 
fiscale wetgeving is daarbij essentieel.
Eerlijk gezegd is dat in de huidige omstandigheden best lastig. 
Zeker als in de wetgevingsprocessen wijzigingen worden uitge-
steld, aangepast of helemaal vervallen. De huidige onzekerheid 
rondom het pensioenakkoord is een voorbeeld. Ook voor de 
aanpassing van de box 3-wetgeving zijn we weer terug bij af. 
De eerder gepresenteerde contouren van de belasting over het 
vermogen zijn door Staatssecretaris 
Vijlbrief “onbruikbaar” verklaard. 
Het is nu weer wachten op nieuwe 
plannen die waarschijnlijk voor het 
eerst op Prinsjesdag 2020 worden 
gepresenteerd. 

Vuilere auto, hoger parkeertarief
Als het aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 
Stientje van Veldhoven ligt, krijgen de gemeenten vanaf 1 juli 2021 de 
mogelijkheid de hoogte van het parkeertarief ook te bepalen aan de 
hand van de hoeveelheid uitgestoten uitlaatgassen van een voertuig. Zij 
heeft daartoe een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend.
Het doel van het wetsvoorstel is het verbeteren van de luchtkwaliteit in 
de gemeente.
Dit onderscheid naar ‘vervuilingsklassen’ kan worden toegepast op 
tarieven voor parkeerplekken, parkeervergunningen en laadplekken.
Het bepalen van de vervuilingsklasse kan de gemeente door het raadple-
gen van het kentekenregister waarin voor elk motorvoertuig de voor dat 
voertuig geldende emissieklasse aangetekend is.
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