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Het is eind september echt tijd om te stoppen met de massale coronasteun aan 
bedrijven. 

Die boodschap geeft het Centraal Planbureau (CPB) bij zijn nieuwe economische ramingen 
mee aan het demissionaire kabinet. De overheid zou bepaalde bedrijven in nood straks nog 
wel kunnen helpen met maatwerk. Maar als het gaat om steun voor hele sectoren zou 
terughoudendheid op zijn plaats zijn. 
Volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp is er een heel ongewone situatie ontstaan, waarin 
het aantal faillissementen historisch laag is en er tegelijkertijd heel veel vacatures zijn. 
Recent bleek zelfs dat er meer vacatures zijn dan werklozen. Hasekamp acht het wenselijk 
dat de situatie weer wat normaler wordt. Daarom ondersteunt hij het kabinetsplan om na het 
derde kwartaal niet verder te gaan met de miljarden kostende steunmaatregelen. 
De belangrijke economische adviseur van het kabinet verwacht ook geen grote 
faillissementsgolf als de coronasteun straks wegvalt. Mogelijk zal de werkgelegenheid in 
bepaalde sectoren, bijvoorbeeld het toerisme of de evenementenbranche, wel teruglopen. 
Maar aangezien er over de gehele linie veel vraag naar personeel is bij bedrijven, zullen de 
meeste mensen redelijk snel weer een nieuwe baan vinden, denkt het CPB. 

Geen lockdown 

Het planbureau gaat er in de economische ramingen van uit dat er geen nieuwe lockdown 
aankomt. Maar ook als dit onverhoopt toch zou gebeuren, dan is dit volgens de 
rekenmeesters niet automatisch een reden voor nieuwe steun. De pandemie of het ‘nieuwe 
normaal’ zouden op enig moment ook een regulier bedrijfsrisico vormen. 
Dat betekent niet dat de overheid helemaal niets meer kan doen om bedrijven er weer 
bovenop te helpen. Hasekamp herhaalt een eerder pleidooi voor maatwerk voor bedrijven 
die door de crisis zijn opgezadeld met grote schulden, maar nog wel levensvatbaar zijn. De 
Belastingdienst zou bij sommige bedrijven bijvoorbeeld bepaalde schuld kunnen 
kwijtschelden. Ook zou de overheid mensen die door de crisis hun baan verliezen, kunnen 
helpen bij het vinden van nieuw werk. 

Groeiraming 

Het CPB vindt dat de Nederlandse economie vooralsnog veerkrachtig herstelt. De groeit 
bedraagt dit jaar waarschijnlijk bijna 4 procent, gevolgd door ruim 3 procent groei volgend 
jaar. Het CPB is daarmee beduidend optimistischer dan bij zijn vorige economische raming, 
in juni van dit jaar. 

 


