


 

 

 
 

 

 
 

 

 Pagina 2 van 2 
 

Chief Economist 

Directie Algemene Economische 

Politiek 

 
Kenmerk 

CE-AEP / 22071905 

Toelichting 
Stand maatregelen en economie 

• Op 15 februari 2022 zijn versoepelingen van coronamaatregelen in drie 

stappen (15, 18 en 25 februari) aangekondigd. Het gros van de 

maatregelen komt hiermee te vervallen. De beperkingen voor 

economische verkeer voor de nabije toekomst zijn daarmee zeer gering. 

• De economische situatie is goed. De werkloosheid is zeer laag (3,6% in 

januari) en de economie groeit snel (4,8% in 2021; 3,5% in 2022). Daar 

komt bij dat de krapte op de arbeidsmarkt groot is. 

• De voordelen van steun wegen daarom niet langer op tegen de nadelen. 

Steun gaat gepaard met hoge kosten en verstoort de economische 

dynamiek. Steun belemmert dat mensen de overstap maken naar 

sectoren waar ze hard nodig zijn. 

• Daarnaast is steun in toenemende mate ondoelmatig: steun komt meer en 

meer terecht bij bedrijven die door andere redenen dan 

coronagerelateerde beperkingen omzetverlies lijden. 

• Dit sluit aan bij eerdere analyses van het Centraal Planbureau en De 

Nederlandsche Bank. 

 

Maatregelen 

• Het generieke deel van het steunpakket wordt niet verlengd na het eerste 

kwartaal van 2022. Dit betreft de TVL, de NOW en het generieke uitstel 

van belastingbetalingen. Ook wordt de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering 

van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) beëindigd en zal het 

reguliere Bbz weer zonder wijzigingen worden uitgevoerd. 

• Een aantal krediet- en garantieregelingen blijft wel van kracht. De BMKB-

C, de tijdelijke KKC en GO-C evenals het borgstellingskrediet voor de 

landbouw (BL-C) worden verlengd tot juni 2022. Dit geldt ook voor de 

Qredits overbruggingskredieten, de leenfaciliteiten bij 

Cultuur+Ondernemen en de opengestelde monumentenlening van het 

Nationaal Restauratiefonds. 

 

Middellange termijn 

• Voor de Kamerbrief over de middellangetermijnvisie wordt aangesloten op 

de langetermijnvisie op corona die in de loop van maart naar de Kamer zal 

worden verstuurd. 

• De voorliggende brief bevat een doorkijk naar de middellangetermijnvisie 

op steun. Het uitgangspunt wordt hierbij een open samenleving met 

reguliere economische dynamiek.  

• In uitzonderlijke omstandigheden en een scenario met een ernstige 

doorbraakvariant met ingrijpende sluiting van substantiële delen van de 

economie tot gevolg zal steun worden gewogen, bij voorkeur met gerichte 

en sectorale instrumenten. 

• De mogelijkheden voor gerichte steuninstrumenten worden in de komende 

periode verkend en uitgewerkt. 

• Het kabinet zorgt ervoor dat er instrumentarium voorhanden is indien 

steun geboden is. 
• Het kabinet brengt eventuele knelpunten rond problematische schulden in 

kaart. Hier wordt in de brief over de middellange termijn nader op 
teruggekomen. 




