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Harry van Drongelen1 en André van Rijs2

Tijdelijke noodmaatregel 
 overbrugging voor behoud van 
werkgelegenheid; nu ook werk-
maatschappijen afzonderlijk 2020-0065

Grondslag voor de subsidieverlening op grond van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging 
voor behoud van de werkgelegenheid3 (Tijdelijke noodmaatregel)4 is de in de artikelen5 1 lid 1, 
4, 5 lid 1 en 6 lid 1 genoemde omzetdaling. Artikel 1 lid 2 omschrijft de omzet als de  netto-omzet 
waarvan in artikel 2:377 lid 6 Burgerlijk Wetboek (BW) sprake is. Dit artikel gaat over wat 
afzonderlijk in de winst- of verliesrekening moet worden opgenomen en in lid 6 is aangege-
ven dat onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van  goederen en 
diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en dergelijke en 
van over de omzet geheven belastingen. Artikel 6 lid 1 bepaalt dat de omzetdaling wordt 
 berekend door het verschil in referentie-omzet en de omzet in de door het werkgever 
 gekozen meet tijdvak in 2020 af te zetten tegen de referentieomzet, uitgedrukt in hele 
 procenten en naar boven afgerond. Lid 2 van artikel 6 bepaalt vervolgens dat de omzet over 
het kalenderjaar 2019 wordt gedeeld door vier als de werkgever de bedrijfsuitoefening 
 uiterlijk op 1 januari 2019 is aangevangen. Mocht dit niet van toepassing zijn, dan geldt de 
omzet die is gerealiseerd in het tijdvak vanaf de eerste dag van de kalendermaand na de dag 
van aanvang van de bedrijfsuitoefening6 tot en met 29 februari 2020. Die omzet moet dan 
weer worden gedeeld door het aantal manden waarvan de omzet in aanmerking wordt 
 genomen. Die uitkomst moet dan weer worden vermenigvuldigd met drie. 

Het moet in dit geval dus gaan om een nieuw 
 bedrijf of nieuwe onderneming, welke zowel een 
Nederlandse of een niet-Nederlandse rechts-
persoon of natuurlijk persoon kan zijn (zie ook: 
artikel 6 lid 3). Lid 4 van artikel 6 geeft een 
 uitzondering op de regel en bepaalt dat als de 
werkgever een onderdeel is van een groep, dat wil 
zeggen een economische eenheid waarin rechts-
personen en vennootschappen organisatorisch 
zijn verbonden (zie artikel 2:24b BW), er wordt 
uitgegaan van een omzetdaling van de groep die 
op 1 maart 2020 heeft bestaan. Niet in  Nederland 
gevestigde rechtspersonen of vennootschappen 
die geen loonband hebben met Nederland vallen 
buiten de reikwijdte van lid 4. Als de rechts-
persoon een dochtermaatschappij is van een 
 andere rechtspersoon (zie artikel 2:24a BW), dus 
een moeder-dochtermaatschappij, dan worden 
zij behandeld als een groep.7

Afwijkende regeling voor omzetdaling op 
niveau concern of groep8

Op 5 mei 2020 is een wijziging van de Tijdelijke 
noodmaatregel in werking getreden.9 Het 

 belangrijkste element van deze wijziging is de 
toevoeging van artikel 6a waarin in lid 1 een 
 afwijking is gegeven van artikel 6 lid 4. Voor 
werkgevers die deel uitmaken van een concern 
of een dochtermaatschappij, kan de omzetdaling 
afzonderlijk worden berekend als de groep als 
geheel geen omzetdaling van ten minste 20% 
heeft. In artikel 6a lid 5 zijn een zogenoemde 
‘tussenholding’ en haar groepsmaatschappijen 
daarbij behandeld als ware zij één rechts-
persoon, dus een groepsdeel als bedoeld in 
 artikel 2:405 lid 1 BW.10 Individuele werkmaat-
schappijen van een concern kunnen dus subsidie 
voor hun loonkosten aanvragen op basis van de 
omzetdaling van (alleen) de werkmaatschappij. 
De werkmaatschappij die daarvoor in aan-
merking wil komen moet een eigen rechts-
persoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechts-
personen, zoals een autonoom aan het 
economisch verkeer deelnemende onderdeel, 
vestiging of een business unit komen niet in 
 aanmerking. Dit kan namelijk onjuist gebruik 
bevorderen en toetsing daarvan bemoeilijken, 
nog los van het feit dat de regeling hiermee 
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wordt opengezet voor alle bedrijven die  meerdere 
activiteiten in één bedrijf herbergen, dus ook 
voor bedrijven die uit één rechtspersoon bestaan 
(en niet alleen concerns). Wel is een aantal aan-
vullende voorwaarden gesteld: 
a. de subsidieaanvraag moet zijn gedaan na  

5 mei 2020; 
b.  de rechtspersoon of vennootschap heeft 

geen bedrijfsmatige activiteiten die voor 
meer dan de helft bestaan uit het binnen de 
groep ter beschikking stellen van arbeids-
krachten. Dit maakt dat zogenoemde 
 personeels-BV’s uitgesloten zijn; 

c.  voorafgaand aan de subsidieaanvraag wordt 
een overeenkomst getekend met de belang-
hebbende werknemersverenigingen (zie 
 artikel 3 lid 3 Wet melding collectief 
 ontslag11), over werkbehoud. Op grond daar-
van wordt als belanghebbende werknemers-
vereniging beschouwd een vereniging van 
werknemers, die in de onderneming werkza-
me personen onder haar leden telt, krach-
tens haar  statuten ten doel heeft de belan-
gen van haar leden als werknemers te 
behartigen, als  zodanig in de betrokken on-
derneming of  bedrijfstak werkzaam is, voorts 
ten minste twee jaar in het bezit is van 
rechtspersoonlijkheid en als zodanig aan de 
werkgever  bekend is. Deze overeenkomst 
moet met het oog hierop te worden gesloten 
met een werknemersvereniging. De Minister 
van  Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SZW) voegt daaraan toe dat de werkgever 
handelt in overeenstemming met deze over-
eenkomst, maar dat lijkt ons een overbodige 
toe voeging;

d.  Door het groepshoofd of de moedermaat-
schappij moet voorafgaande aan de subsidie-
aanvraag een verklaring worden opgesteld, 
waarin wordt opgenomen dat binnen de 
groep geen bonussen aan het bestuur of de 
directie van het concern en de werkmaat-
schappij worden uitgekeerd en geen winst of 
dividend zal worden uitgekeerd, en dat er 
binnen de groep geen eigen aandelen zullen 
worden ingekocht, tot en met de datum van 
de (aandeelhouders)vergadering waarin de 
jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Er 
is een uitzondering gemaakt voor het geval 
er een wettelijke verplichting geldt om winst 
uit te keren of een verplichting ingevolge een 
vaststellings-verklaring met de Belasting-
dienst. De werkgever geeft bij het verzoek tot 

vaststelling van de subsidie te kennen of hij 
wil dat artikel 6a daarop wordt toegepast; 

e. andere rechtspersonen of vennootschappen 
mogen geen opdrachten of projecten uit-
voeren die ten koste kunnen gaan van de 
rechtspersoon of vennootschap waarvoor de 
omzetdaling met toepassing van artikel 6a 
wordt bepaald. Hiermee wordt voorkomen 
dat de omzet van de rechtspersoon waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd, kunstmatig 
laag wordt gehouden;12

f.  de omzetdaling van de groep, bedoeld in 
 artikel 6 lid 4 moet minder dan 20% zijn in de 
gekozen periode waarover de omzetdaling 
wordt berekend. Als de omzetdaling van de 
groep als geheel 20% of meer bedraagt, 
moet de omzet van de groep worden vast-
gesteld met toepassing van artikel 6 lid 4. 
Bepaling van de omzet op het niveau van de 
werkmaatschappij is dan niet mogelijk. Wat 
verstaan wordt onder omzetdaling, is 
 geregeld in artikel 6 lid 1 (zie inleiding). 
Daaruit vloeit voort dat het percentage van 
de omzetdaling wordt uitgedrukt in hele 
 procenten, en afgerond naar boven. Dat geldt 
ook voor dit aspect.13

In artikel 6a lid 2 is een uitbreiding van het doel 
van de subsidieregeling opgenomen (zie artikel 3) 
specifiek met betrekking tot de werkgevers die 
subsidie ontvangen met toepassing van  artikel 6a. 
Het is namelijk niet de bedoeling dat de  subsidie 
wordt gegeven aan werkgevers om  tegemoet te 
komen in de loonkosten, als ook winst of 
 bonussen worden uitgekeerd, of eigen aandelen 
 worden gekocht. Aan de werkgever die kiest voor 
toepassing van artikel 6a worden met het oog op 
dit aangepaste doel aanvullende  verplichtingen 
opgelegd. 

Lid 3, 4 en 6 bevatten regels die in acht moeten 
worden genomen als de omzet wordt berekend 
met toepassing van lid 1 van artikel 6a. In de 
 eerste plaats wordt de omzet op grond van lid 3 
naar boven bijgesteld indien in de subsidie-
periode werknemers worden uitgeleend aan een 
andere werkgever. Deze bijstelling vindt plaats 
aan de hand van de loonkosten. Ook moeten 
mutaties in de voorraden worden toegerekend 
aan de omzet. Dit beperkt het risico van schuiven 
met voorraden. Bijvoorbeeld: een productie-bv 
produceert goederen en verkoopt deze normaal 
direct aan de verkoop-bv. In de meetperiode 
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houdt de productie-bv die goederen in voorraad, 
met een lagere omzet tot gevolg. Dat leidt ertoe 
dat dat de omzetdaling toeneemt, terwijl de 
 activiteiten niet of slechts beperkt afnemen.14

Slot
In de praktijk zijn er veel situaties geweest 
 waarin de omzetdaling voor het concern per 
 saldo niet groter is dan 20% terwijl er wel een 
werkmaatschappij is stilgelegd of met veel 
 omzetverlies te maken heeft. Deze onderneming 
kon geen of zeer beperkt gebruik van de  Tijdelijke 
noodmaatregel maken. Hoewel de onderneming 
het uiterste doet om de werkgelegenheid zoveel 
mogelijk te behouden, kunnen de overige werk-
maatschappijen niet de last van de inactieve 
 medewerkers in de werkmaatschappij blijven 
dragen. Gevolg is dat voor de werknemers die bij 
deze werkmaatschappij werken ontslag zal 
 worden aangevraagd of de vestiging/werkmaat-
schappij alsnog de deuren moet sluiten met alle 
(grote) gevolgen van dien voor de lokale 
 economie en werkgelegenheid. De Stichting van 
de Arbeid heeft de Minister van SZW al eerder 
gevraagd om een aanpassing van de Tijdelijke 
noodmaatregel.15 De wijziging van de Tijdelijke 
noodmaatregel voorziet dus in een behoefte en 
kan verlichting brengen voor  werkmaatschappijen 
van concerns die in problemen zijn gekomen. 

Noten:
1. Mr. dr. J. van Drongelen is (emer.) universitair hoofdocent bij de 

 Vakgroep sociaal recht en sociale politiek van de Universiteit van 

 Tilburg en (gepens.) senior wetgevingsjurist bij het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

2. Mr. A.D.M. van Rijs is docent bij de vakgroep sociaal recht en sociale 
politiek van de Universiteit van Tilburg. 

3. Zie regeling van 31 maart 2020, Stcrt. 2020, 19874. Gewijzigd bij 
 regeling van 3 april 2020, Stcrt. 2020, 20561.

4. Zie J. van Drongelen, ‘Van werktijdverkorting naar tijdelijke over-
brugging voor behoud werkgelegenheid’, Beloning & Belasting 
2020-4, p. 3-5; J.M. van Slooten, ‘De NOW: een loonsubsidieregeling 
met enkele strategische aspecten’, Ondernemingsrecht 2020/XII; 
P.A. Hogewind-Wolters & S.F.H. Jellinghaus, ‘De korte weg van 
werktijdverkorting naar NOW: speed over perfection?’, TAP 2020-3, 
p. 4-15; J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs, ‘Tijdelijke noodmaat-
regel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid; begrippen en 
verplichtingen’, Over de Grens 2020-4, p. 2-5; J. van Drongelen & 
A.D.M. van Rijs, ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud 
van werkgelegenheid; subsidieverlening’, Over de Grens 2020-4, p. 
10-13; J. van Drongelen & A.D.M. van Rijs, ‘Tijdelijke noodmaatregel 
overbrugging voor behoud van werkgelegenheid; procedurele 
 aspecten en nog zo wat, Over de Grens 2020-4, p. 6-9; J. van 
 Drongelen, ‘Van werktijdverkorting naar tijdelijke overbrugging voor 
behoud werkgelegenheid; nood breekt wet, maar geen recht’, Over 
de grens 2020-4, p. 14-18.

5. Daar waar naar een artikel is verwezen wordt een artikel van de 
 Tijdelijke noodmaatregel bedoeld tenzij anders is aangegeven. 

6. Met ‘aanvang van de bedrijfsuitoefening’ is volgens de toelichting 
Stcrt. 2020, 19874, p. 21-22, aangesloten bij de terminologie van de 
Handelsregisterwet 2007 (Stb. 2007, 153).

7. Zie toelichting Stcrt. 2020, 19874, p. 21-22.
8. Het taalgebruik is soms wat slordig. In het opschrift van artikel 6a is 

sprake van ‘concern of groep’. In artikel 6a zelf is sprake van een 
‘groep’, terwijl in de toelichting de beide begrippen door elkaar 
 worden gebruikt (zie toelichting, Stcrt. 2020, 25372, p. 8.

9. Zie artikel II regeling van regeling van 1 mei tot wijziging van de 
 tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werk-
gelegenheid, Stcrt. 2020, 25372.

10. Zie toelichting Stcrt. 2020, 25372, p. 5.
11. Zie wet van 24 maart 1976, Stb. 1976. 223.
12. Zie toelichting Stcrt. 2020, 25372, p. 7.
13. Zie toelichting Stcrt. 2020, 25372, p. 8-9.
14. Zie toelichting Stcrt. 2020, 25372, p. 7.
15. Zie Stichting van de Arbeid, brief van 10 april 2020, kenmerk: 

S.A.20.59783 / JM.
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Saskia Hemmes-Van der Kruk1

De gevolgen van de Corona-
maatregelen van thuiswerken in 
grensoverschrijdende situaties – 
update bilaterale afspraken 2020-0066

In Over de Grens nummer 4 schreef ik over de potentiële fiscale gevolgen van het plotseling 
moeten thuiswerken als gevolg van de Corona-maatregelen in grensoverschrijdende 
 situaties. In dat artikel stond ik al kort stil bij de specifieke afspraken die in bilateraal 
 verband gemaakt waren en in de maak zijn om de onbedoelde gevolgen zoveel mogelijk te 
beperken. In deze aflevering geef ik een update van de stand van zaken (per 25 mei 2020) 
met betrekking tot deze bilaterale afspraken. 

Leidraad OESO
Op vrijdag 3 april 2020 bracht de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en  Ontwikkeling 
(OESO) een leidraad2 uit aan de hand waarvan 
landen tot bilaterale afspraken zouden kunnen 
komen om te voorkomen dat de COVID-19- 
pandemie leidt tot mogelijke belasting kwesties in 
grensoverschrijdende  situaties. De OESO is van 
mening dat de uit zonderlijke omstandigheden 
van de  COVID-19-crisis vragen om een uitzonder-
lijk  niveau van coördinatie en samenwerking 
 tussen verschillende landen, met name op fiscaal 
 gebied, om de mogelijk aanzienlijke nalevings- en 
administratieve kosten voor werknemers en 
werkgevers te verminderen. De OESO moedigt 
landen aan om samen te werken om de 
 ongeplande belastingconsequenties en  mogelijke 
nieuwe lasten als gevolg van de  COVID-19-crisis 
te verlichten. In de leidraad worden ook een aan-
tal landgebonden maat regelen aangehaald. 

Let wel: de leidraad heeft niet dezelfde status 
als de diverse toelichtingen bij de OESO-Model-
verdragen. Het is een aanbeveling en aan-
moediging voor landen om unilateraal of in 
 bilateraal verband afspraken te maken in lijn 
met deze leidraad. Mijns inziens geeft de 
 leidraad wel enige houvast om in bepaalde 
 situaties als hulpmiddel te dienen wanneer er 
géén lokale maatregelen zijn uitgevaardigd of 
wanneer er geen extra bilaterale afspraken zijn 
gemaakt. 

De leidraad behandelt verschillende situaties, 
waaronder de bepaling van de fiscale woon-
plaats van een persoon die ongewild gestrand is 
in een land dat niet zijn woonland is en de fiscale 
behandeling van werknemers die tijdelijk geen 
werk hebben, in quarantaine in hun woonland 
zitten, maar wel doorbetaald worden door hun 
werkgever in het gastland. Verder behandelt de 
leidraad ook kwesties die van invloed zijn op de 
fiscale woonplaats van bedrijven, wanneer het 
management tijdelijk wordt uitgevoerd in een 
ander land vanwege de reis- en quarantaine-
beperkingen. Tenslotte geeft de leidraad 
 suggesties voor de fiscale behandeling van 
grensoverschrijdend thuiswerken.

Hierna zal ik achtereenvolgens deze punten 
aanstippen en kort toelichten.

Vaste inrichting
Wanneer werknemers zijn verhuisd naar andere 
landen dan het land waar ze regelmatig werken 
en daar vanuit hun huis gaan werken tijdens de 
COVID-19-crisis, ontstaat de vraag of de werk-
gever een risico loopt dat er een vaste inrichting 
in dat andere land zal ontstaan. De leidraad 
 vermeldt dat het onwaarschijnlijk is dat de 
 COVID-19-crisis enige veranderingen in de wijze 
van het bepalen of er sprake is van een vaste 
 inrichting met zich mee zal brengen. Een uit-
zonderlijke en tijdelijke verandering van de 
werklocatie van werknemers, mag op zichzelf 
geen vaste inrichting voor de werkgever 
 opleveren en de tijdelijke mogelijkheid dat werk-
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nemers vanuit huis contracten kunnen onder-
tekenen die hun werkgever binden, mag bijvoor-
beeld ook geen verschil maken. Zo wordt nog 
een aantal andere voorbeelden genoemd, waar-
mee duidelijk is dat het standpunt van de OESO 
is dat de tijdelijke gevolgen die de COVID-19- 
crisis met zich meebrengt op zichzelf geen vaste 
inrichting mogen veroorzaken. De OESO  moedigt 
landen aan om advies te geven over de toe-
passing van de nationale bepalingen inzake het 
ontstaan van een vaste inrichting en helderheid 
hierover te scheppen jegens de belastingbetaler. 

Vestigingsplaats van een onderneming
De OESO acht het onwaarschijnlijk dat de 
 COVID-19-crisis wijzigingen met zich mee zal 
brengen in met betrekking tot de vestigings-
plaats van een onderneming in de zin van een 
belastingverdrag. Wanneer het management 
 tijdelijk vanuit een ander land wordt gevoerd en 
dit het gevolg is van een buitengewone en 
 tijdelijke situatie zoals de COVID-19-crisis, zou 
een dergelijke verandering van locatie geen 
 verandering van vestigingsplaats tot gevolg 
 mogen hebben.

Grensarbeiders
In situaties waarin overheden op een dusdanige 
wijze hebben ingegrepen dat zij werkgevers 
 subsidiëren teneinde werknemers in dienst te 
houden tijdens de COVID-19-crisis, is de OESO 
van mening dat het loon, op basis van het 
 OESO-commentaar op artikel 15, moet worden 
toegerekend aan de plaats waar de tewerk-
stelling voorheen werd uitgeoefend. In het geval 
van grensarbeiders, zou dit dus het land zijn 
waar de werknemer werkte voordat de 
 COVID-19-crisis uitbrak.

Woonplaats
De OESO is van mening dat het onwaarschijnlijk 
is dat de COVID-19-crisis de woonplaats in de zin 
van de diverse belastingverdragen op enige wijze 
zal beïnvloeden. Dit, omdat een heel aantal 
 landen reeds richtlijnen hebben uitgebracht 
waarin aangegeven wordt hoe in deze situaties 
zal worden gehandeld. In het algemeen wordt 
het onbedoelde verblijf in een land vanwege de 
COVID-19-crisis genegeerd, of op zijn minst als 
tijdelijk geacht. 

Bilaterale afspraken
Diverse landen hebben de problematiek    
(h)erkend die ik in het vorige artikel aan het licht 
heb gebracht en kondigden al snel aan in bilate-
rale verhoudingen met aanvullende regelgeving 
gekomen. Tot op heden heeft Nederland met 
haar buurlanden Duitsland en België concrete 
afspraken gemaakt. In het vorige artikel heb ik 
reeds de inhoud van de afspraken tussen 
 Nederland en Duitsland3 uitgelicht. 

Ook Nederland en België hebben in de tussentijd 
een overeenkomst gesloten over de fiscale 
 gevolgen voor grensarbeiders die als gevolg van 
de coronacrisis verplicht thuiswerken4. De over-
eenkomst is van toepassing van 11 maart 2020 
tot 31 mei 2020 en kan, indien nodig, worden 
 verlengd. Samenvattend is in de overeenkomst 
tussen Nederland en België het volgende 
 bepaald:
1. Thuiswerkdagen van grensarbeiders worden 

geacht te zijn doorgebracht in het land waar 
de grensarbeider de dienstbetrekking zou 
hebben uitgeoefend zonder de maatregelen 
ter bestrijding van de COVID-19-pandemie. 
De fictie geldt niet voor grensarbeiders die, 
overeenkomstig hun arbeidsovereenkomst, 
over het algemeen hun dienstbetrekking 
vanuit huis uitoefenen en niet voor werk-
dagen die de grensarbeider, los van deze 
maatregelen, in een derde land zou hebben 
doorgebracht. Het salaris dat genoten wordt 
met betrekking tot de dagen die thuis-
werkend werden doorgebracht moet wel 
daadwerkelijk worden belast door het land 
waar de grensarbeider de dienstbetrekking 
zou hebben uitgeoefend zonder de corona-
maatregelen en de grensarbeider gaat 
 hiermee ook akkoord. Grensarbeiders die 
hiervan gebruikmaken zijn verplicht deze 
 dagen bij te houden door middel van een 
schriftelijke bevestiging van de werkgever 
welk deel van de thuiswerkdagen vanwege 
de coronamaatregelen thuiswerkend werd 
doorgebracht.

2. Voor artikel 15 van het Verdrag wordt 
 hetzelfde werkpatroon toegepast als 
 wanneer de werknemer wel zou hebben 
 gewerkt als:
a. de werknemer een of meer dagen die 

normaal werkdagen zouden zijn, thuis-
blijft zonder te werken; en
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b. de werknemer nog steeds salaris 
 ontvangt van de werkgever al dan niet 
met ondersteuning via de Nederlandse 
‘Noodmaatregel Overbrugging voor 
Werkgelegenheid’.

 
 Werkloosheidsuitkeringen die inwoners van 

Nederland ontvangen die normaliter in 
 België werken en die als gevolg van corona-
crisismaatregelen niet kunnen werken, 
 mogen worden belast in de staat waar de 
 genoten beloningen voor de daadwerkelijk 
vervulde dienstbetrekking mogen worden 
belast. Het gebruikelijke werkpatroon vóór 
de coronacrisis is hiervoor dus van belang.

Het onderdeel wat betreft de thuiswerkdagen 
blijft van toepassing gedurende het tijdvak van 
11 maart tot 31 mei 2020. Vanaf 31 mei wordt de 
toepassing van deze overeenkomst verlengd tot 
het einde van de volgende kalendermaand  indien 
beide bevoegde autoriteiten dit schriftelijk over-

eenkomen ten minste één week voor de aanvang 
van de betreffende volgende kalendermaand.

Tot slot
Diverse landen hebben reeds bilaterale 
 afspraken gemaakt en unilaterale maatregelen 
aangekondigd. Zo heeft België afspraken 
 gemaakt met haar buurlanden Frankrijk en 
Luxemburg en heeft Duitsland afspraken 
 gemaakt met Luxemburg en Oostenrijk. Gezien 
de huidige stand van zaken zullen de bilaterale 
afspraken ongetwijfeld verlengd gaan worden en 
zullen er naar verwachting nog meer bilaterale 
afspraken gemaakt worden. 

Noten
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2. OECD SECRETARIAT ANALYSIS OF TAX TREATIES AND THE IMPACT 

OF THE COVID-19 CRISIS
3. Staatscourant 2020, nr. 21381.
4. Staatscourant van 8 mei 2020, nr. 25956; zie ook Fida 20203310 en 

FutD 2020-1596.


