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Economisch Statistische Berichten (ESB) signaleert 
nieuwe ontwik kelingen in de econo mische weten-
schap. Daarnaast  worden in ESB economische inzich-
ten toegepast om beleids rele vante aanbevelingen 
te doen voor de overheid,  maatschappelijke instel-
lingen en bedrijven. Ook analyseert ESB de belang-
rijkste ontwikkelingen in de Nederlandse economie. 
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke titel.
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Colofon

Nu de meeste Nederlanders een eerste prik heb-
ben gehad, ziet de zomer er zonnig uit. Wellicht is 
er met de deltavariant nog wel een wolkje aan de 
horizon, maar als er stevig doorgeprikt wordt, zul-
len de ziekenhuizen niet nog eens volstromen. Met 
spierpijn in de bovenarm pakken we onze agenda 
om de coronacrisisschade ongedaan te maken. Doet 
u mee? 

Bij RTL Nieuws lanceerde Oskar Barendse van de 
bank Knab al een eerste plan. De horeca kampt 
met een belastingschuld van 943 miljoen euro, en 
wij kunnen die liquideren. Bij een prijs van drie 
euro per biertje en een winst van dertig cent zijn 
dat 223 biertjes per volwassen Nederlander (RTL 

Nieuws, 2021). Die 223 biertjes komen 
bovenop wat er in een normale zomer 

wordt besteld. Gelukkig is er ook in 
de alcoholvrije variant steeds 
meer keuze. 

Een goed feest helpt om de drankconsumptie op 
te krikken – bovendien helpt de evenementen
sector graag. En er zijn aanleidingen genoeg. 
Volgens het CBS (2021a) waren er in 2020 bijna 
13.000 minder huwelijken dan gebruikelijk. Die 
zullen ingehaald gaan worden.
Trouwen in een klein gezelschap mag dan roman
tisch zijn, maar liever pakken we groots uit met 
een toplocatie en internationale gasten. Steeds 
meer landen op de coronakaart springen op groen, 
en zijn dus welkom in Nederland. 
Worden al die gasten door de KLM gebracht, tegen 
een gemiddelde ticketprijs van 400 euro en met een 
gross operating margin van dertig procent (cijfers 
2019), dan hoeven er maar 12,5 miljoen uitnodi
gingen uit om de KLMverliezen van 2020 goed te 
maken (KLM, 2021). Dat zijn zo’n 960 mensen per 
bruiloft. 

Met zo veel gasten wordt het feestje erg gezellig, 
hoewel misschien niet voor de buren. En die heb
ben het al zo zwaar te verduren gehad. Met die 
gesloten kroegen en discotheken sloeg men thuis 
of in de parken aan het dansen – in 2020 waren 
er ongeveer 140.000 klachten meer over geluids
overlast dan in 2019 (CBS, 2021b). De oplossing 
is gelukkig simpel, namelijk een silent disco. 

Het is cruciaal dat u, de ESBlezer, meedoet. Teza
men hebben alle Nederlanders in 2020, al dan 
niet gedwongen, 42 miljard euro meer gespaard, 
maar die besparingen zijn nogal ongelijk verdeeld 
(DNB, 2021). Mensen met vaste banen zagen 
hun spaarrekening nog forser groeien. En dat zijn 
natuurlijk allemaal ESBlezers.
En kijk nu niet naar de overheid. De steunmaatre
gelen van de overheid compenseren maar een deel 
van de verliezen en moeten voor een derde worden 
terugbetaald, zo blijkt uit voorlopige berekenin
gen van het Ministerie van Financiën (Schellekens 
et al., 2021). 
Pas als u het breed laat hangen, komen de grote 
verliezers van deze crisis, de horeca, de evenemen
tenbranche en de reissector er weer bovenop. Het 
wordt een mooie zomer.

THIJS BUSSCHOTS 
Redactiemedewerker

JASPER LUKKEZEN
Hoofdredacteur
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