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Coronasteun stabiliseerde 
de economie, maar was 
ook ruim

O m voor ondernemingen de economische 
schok van de coronacrisis te dempen, heeft de 
Rijksover heid ruim een jaar geleden diverse 
noodmaatregelen getroffen. Deze maatregelen 

zijn onder grote tijdsdruk tot stand gekomen, en waren 
voornamelijk bedoeld om banen te behouden en faillisse-
menten te voorkomen. 

Deze aanpak van de Rijksoverheid was uniek: nooit 
eerder is op zo’n grote schaal een generiek steunpakket tot 
stand gekomen. Alle ondernemingen konden aanspraak 
maken op het steunpakket, de steunmaatregelen kenden 
weinig controle vooraf en de vereisten om voorschotten 
toegekend te krijgen, waren minimaal, namelijk een zelf 
ingeschat omzetverlies van meer dan twintig procent. 

Het steunpakket was populair, ruim 620.000 onderne-
mingen maakten er gebruik van (CBS, 2021), en het werd 
ook enkele malen verruimd en aangepast. Het merendeel 
van de steun, ruim 18,7 miljard euro, werd verstrekt via de 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
(Tweede Kamer, 2021). Daarnaast bedroeg de totale steun 
via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) inmiddels 
bijna tien miljard euro, en staat er een belastingschuld ter 
waarde van zestien miljard euro uit. Verder is er nog steun 
verstrekt via een aantal sectorale regelingen (kader 1). 

Inmiddels zijn er bij het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek op ondernemingsniveau gegevens beschikbaar over 

welke ondernemingen er door de pandemie zijn getroffen, 
en of ze gebruik hebben gemaakt van de regelingen. Daar-
mee wordt er zichtbaar welk deel van de steun naar onder-
nemingen gevloeid is die getroffen werden door de coron-
acrisis en welk deel weer zal worden teruggevorderd. Dit 
artikel presenteert deze analyse.

Bekostiging reguliere omzetverliezen 
In 2020 waren ernstige omzetverliezen voor veel onderne-
mers onontkoombaar geworden. De mate waarin sectoren 
werden geraakt verschilt echter aanzienlijk. Vooral sectoren 
die te maken hadden met de contactbeperkende maatre-
gelen en de reisbeperkingen – zoals de horeca en de lucht-
vaart – leden grote verliezen. Andere sectoren daarentegen 
kenden slechts beperkte omzetverliezen, zoals bijvoorbeeld 
architecten en ingenieurs, en de telecommunicatie.

Ter compensatie voor omzetverliezen konden onder-
nemingen steun aanvragen in de vorm van subsidies, belas-
tinguitstel en garanties. De steunregeling maakte daarbij 
geen onderscheid tussen corona-gerelateerde en reguliere 
omzetverliezen, omdat het verschil op bedrijfsniveau niet 
vastgesteld kan worden. Het steunpakket is echter ont-
worpen met de intentie om de economische schok van de 
corona-crisis te beperken en niet om reguliere verliezen te 
vergoeden. 

Om inzicht te krijgen in welk deel van de omzetverlie-
zen coronagerelateerd is, hebben wij de omzetverliezen van 
2020 en 2019 vergeleken. Daartoe kwalificeren wij onder-
nemingen die in 2020 minimaal twintig procent omzetver-
lies hadden ten opzichte van 2019 als zijnde ‘ondernemin-
gen met ernstig omzetverlies’, en wegen we deze per sector 
naar het aantal voltijdsbanen (fte) bij die bedrijven. We ver-
wachten dat de toename in het aantal ondernemingen met 
ernstig omzetverlies in 2020 ten opzichte van 2019 toe te 
schrijven zal zijn aan de coronacrisis. 

Tabel 1 laat zien dat bij 15 van de 29 sectoren het 
aandeel ernstige omzetverliezen dat toe te schrijven is aan 
corona tussen de dertig en tachtig procent bedraagt, en dat 
in tien sectoren corona verantwoordelijk is geweest voor 
minder dan dertig procent van de ernstige omzetverliezen.

Een groot deel van de steun is dus gevloeid naar sec-
toren waarin de impact van corona beperkt lijkt. Dit is een 
mogelijke verklaring voor de daling van het aantal faillisse-
menten tot een historisch laag niveau, ondanks de enorme 
economische schok. 
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Ruim een jaar geleden heeft de Rijksoverheid onder grote tijdsdruk 
een uniek steunpakket opgetuigd. Via generieke regelingen en met 
minimale controle vooraf werden er middelen beschikbaar gesteld 
aan ondernemers om faillissementen te voorkomen en werkgele-
genheid te behouden. Microdata van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek laten zien hoe er gebruikgemaakt is van de maatregelen.

IN HET KORT
 ● Een groot deel van de steun vloeide naar ondernemingen met 
ernstige omzetverliezen, vooral in de hardgetroffen sectoren.
 ● In 2020 vloeide veertig procent van de NOW-voorschotten naar 
ondernemingen met geen of een beperkt omzetverlies. 
 ●Nu rest een terugvorderingsoperatie van zowel de uitstaande 
belastingschulden als een aanzienlijk deel van het steunbedrag.
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Beperkt omzetverlies of omzetwinst
Ondernemingen vroegen steun aan op basis van een eigen 
inschatting van hun omzetverliezen. Afwijkingen ten 
opzichte van de gerealiseerde omzetverliezen zijn hierbij 
onvermijdelijk. Een aanzienlijk deel van de ondernemin-
gen heeft de omzetverliezen overschat: 86 procent van de 
ondernemingen die NOW 1.0 hebben aangevraagd en 79 
procent van de NOW 2.0-aanvragers hebben dat gedaan.

Deze overschattingen verklaren waarom een substan-
tieel deel van het steunbedrag is gegaan naar ondernemin-
gen die over het gehele jaar 2020 een kleine omzetkrimp 
of zelfs omzetgroei hebben gerealiseerd, zie tabel 2. De 
mate waarin er overschat is, verschilt per maatregel. Via de 
NOW- regeling is veertig procent van het totaal verstrekte 
voorschot uitgekeerd aan ondernemingen met beperkt 
omzetverlies of omzetgroei in 2020. Voor de TVL in het 
eerste kwartaal bedragen de voorschotten aan ondernemin-
gen met beperkt omzetverlies of omzetgroei zestien pro-
cent van het totaal, terwijl meer dan vijftig procent van de 
ondernemingen die belastinguitstel aanvroegen maar een 
beperkt omzetverlies of omzetwinst wist te boeken. 

Terugvorderingen en nabetalingen 
Voor de NOW hebben bedrijven een voorschot van tach-
tig procent gekregen op basis van de door hen ingeschatte 
omzetverliezen en gemaakte loonkosten. Omdat onderne-
mers bij de aanvraag hun omzetverlies gemiddeld 32 pro-
centpunt hoger hebben ingeschat dan dat ze uiteindelijk 
gerealiseerd hebben, zullen veel ondernemers naar ver-
wachting te maken krijgen met een terugvordering. Daar-
naast is er een beperkte groep ondernemingen die een nabe-
taling zal ontvangen.

Wij schatten dat er voor NOW 1.0 ten minste 33 pro-
cent van het totale bedrag aan voorschotten moet worden 
teruggevorderd, omdat ondernemers hun omzetverlies 
hebben overschat. Voor NOW 2.0 gaat het om 37 procent. 
De totale voorschotten bedroegen 7,9 miljard euro voor 
NOW 1.0 en 4,3 miljard euro voor NOW 2.0.

Met de aanname dat de overige sectoren vergelijk-
baar zijn met die in onze analyse en dat er geen daling in 
loonkosten heeft plaatsgevonden, komt de schatting van 
het terug te vorderen bedrag uit op 4,2 miljard euro voor 
de NOW 1.0 en 2.0. Figuur 1 laat de verhouding zien van 
het totale voorschot en het totale bedrag dat moet worden 
teruggevorderd. Het aandeel dat moet worden teruggevor-
derd is ongeveer gelijk voor NOW 1.0 en NOW 2.0. Het 
totale steunbedrag voor NOW 2.0 is echter lager dan dat 
voor NOW 1.0.

In totaal moet bij ruim twee derde van de onderne-
mingen die NOW 1.0 of NOW 2.0 hebben aangevraagd 
in de beschikbare sectoren (een deel van) het bedrag wor-
den teruggevorderd. Het aandeel dat moet worden terug-
gevorderd verschilt echter per sector: sectoren die hard 
zijn getroffen door de coronacrisis hoeven minder terug te 
 betalen.

Een mogelijke reden voor de overschatting van de 
omzetverliezen is de onzekere economische situatie, want 
die leidde wellicht tot een voorzichtigere inschatting van 
werkgevers. Daarnaast is de naar verhouding gunstige eco-
nomische ontwikkeling een onvermijdelijke reden van de 
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Invloed van coronacrisis op sectoren TABEL 1

Sector

Aantal 
fte 

(in dui
zenden)

Aantal fte bij ondernemingen  
met meer dan 20% omzetverlies  

(in duizenden)

Uit
gekeerde 

NOW 
+ TVL 
(mln.)

Steun 
per fte voor 

toename 
ondernemin
gen met 20% 
omzetverlies 

(dzd.)2019 2020 Verschil Aandeel
corona

Alle beschikbare 
sectoren 3.287 383,2 842,3 459,1 55 9.869  21,5 

> 80 %> 80 %
Luchtvaart 23 0,2 20,6 20,4 99 925  45,3 
Logiesverstrekking 66 4,3 44,7 40,4 90 693  17,2 
Reisbemiddeling 25 3,1 18,8 15,7 83 303  19,3 
Horeca 249 27,7 146,2 118,5 81 1.555  13,1 
30% - 80%30% - 80%
Vervoer over land 192 16,9 57,5 40,6 71 624  15,4 
Arbeidsbemid deling 522 43,8 119,4 75,5 63 1.486  19,7 
Wellness- en 
uitvaartbranche 120 16,1 38,5 22,4 58 221  9,9 

Beveiliging en 
opsporing 32 2,3 5,1 2,8 56 87  31,1 

Filmindustrie 32 6,4 13,3 7 52 110  15,7 
Verhuur 45 8,4 15,2 6,8 45 161  23,7 
Facility 
manage ment 139 11,6 19,7 8,1 41 176  21,7 

Post en koeriers 52 4,1 6,9 2,8 40 11  3,9 
Groothandel en 
handelsbemid deling 527 56,3 93,1 36,7 39 1.458  39,7 

Opslag en 
dienstverlening 
voor vervoer

106 12,8 20,7 7,9 38 294  37,2 

Reclame en 
marktonderzoek 73 14,1 22 8 36 256  32,0 

Vervoer over water 23 3,8 5,7 1,9 33 57  30,0 
Informatiediensten 25 3,4 5,1 1,7 33 39  22,9 
Industrieel ontwerp 
en vormgeving 107 22,4 32,2 9,7 30 129  13,3 

Reparatie van 
consumenten -
artikelen

15 2,7 3,8 1,1 30 14  12,7 

< 30%< 30%
IT-diensten 247 29,6 41,5 11,9 29 377  31,7 
Overige zakelijke 
dienstverlening 58 8,3 11,5 3,2 28 144  45,0 

Holding en 
concerndiensten 193 35,6 49,4 13,8 28 254  18,4 

Architecten en 
ingenieurs 151 20,8 23,9 3 13 274  91,3 

Uitgeverijen 23 3 3,4 0,4 11 54  135,0 
Juristen en 
accountants 150 13,8 14,7 0,9 6 74  82,2 

Telecommunicatie 27 2,4 2,6 0,1 5 12  120,0 
Veterinaire 
dienstverlening 11 1,2 1 -0,2 -24 2 nvt

Speur- en 
ontwikkelings werk 46 7,1 5,5 -1,6 -28 75 nvt

Omroepen 7 0,9 0,3 -0,6 -182 6 nvt

Data: CBS | ESB

Verdeling uitgekeerde steun naar omzetmutatie TABEL 2

Omzetmutatie t.o.v. 2019

Aandeel 
NOW 1.0, 2.0 

en 3.1
Aandeel 
TVL Q1

Aandeel 
belasting
schulden

Omzetgroei 16% 8% 31%
Omzetverlies t/m 20% 24% 8% 24%
Omzetverlies groter dan 20% 60% 84% 45%
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bijstellingen achteraf. Verder is in deze analyse geen reke-
ning gehouden met dalingen in loonkosten, waardoor deze 
schatting een onderschatting is. Tot slot dient er opgemerkt 
te worden dat de definitieve vaststelling van de steun wordt 
gedaan door UWV, onder andere op basis van accountants- 
en derdenverklaringen. 

Conclusie 
De aanpak van de coronacrisis is uniek in de Nederlandse 
geschiedenis: via generieke regelingen en met minimale 
controle vooraf werden er middelen beschikbaar gesteld 
aan ondernemers om faillissementen te voorkomen en 
werkgelegenheid te behouden. Ondernemingen hebben 
hier in grote getale gebruik van gemaakt. 

Voor een volledige beleidsevaluatie van de aanpak ver-
tonen de geanalyseerde gegevens te grote beperkingen: de 
pandemie woedt nog, er is nog geen inzicht in de gereali-
seerde winsten en verliezen, definitieve vaststellingen moe-
ten nog plaatsvinden, en er zijn voor vele sectoren nog geen 
omzetgegevens beschikbaar. Toch bieden de beschikbare 
gegevens al inzicht in het gebruik van de noodmaatregelen. 

De regelingen zijn het meest gebruikt door bedrijven 
met ernstige omzetverliezen in door corona getroffen sec-
toren. Maar niet alleen ondernemers met ernstige omzet-
verliezen maakten gebruik van coronasteun. In 2020 is 
veertig procent van de voorschotten van de NOW en zes-
tien procent van de voorschotten van de TVL terechtgeko-
men bij ondernemingen met beperkt omzetverlies of zelfs 
omzetgroei. Meer dan de helft van de belastingschulden 
staat uit bij deze groep. 

Tevens hebben ondernemers ruim steun aangevraagd: 
circa tachtig procent van de ondernemingen die NOW 1.0 
of NOW 2.0 hebben ontvangen, heeft minder omzetverlies 
geleden dan waar er steun voor is aangevraagd. Gemiddeld 
werd het omzetverlies met 32 procentpunten overschat. 
Daardoor moeten veel ondernemers nu (een deel van) de 
steun terugbetalen.

Enerzijds lijken de laagdrempelige regelingen bij te 
hebben gedragen aan een historisch laag aantal faillisse-
menten en behoud van werkgelegenheid. Anderzijds finan-
cierde de overheid in sectoren veel reguliere omzetverlie-
zen, vooral in sectoren die weinig schade ondervonden 
van corona. Tevens leidt het bieden van steun op basis van 
inschattingen onvermijdelijk tot terugvorderingen. Onder-
nemers met betere omzetresultaten dan dat van te voren 
ingeschat moeten naar verwachting hun steun geheel of 
gedeeltelijk terugbetalen in de komende periode.
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Terugvorderingen als aandeel van de 
voorschotten, NOW 1.0 en NOW 2.0

FIGUUR 1

Grootste steunregelingen 
Noodmaatregel Overbrugging  
Werkgelegenheid (NOW) 
Ondernemers konden de NOW 1.0 en NOW 
2.0 aanvragen op voorwaarde dat ze hun 
personeel doorbetaalden. Werkgevers 
konden tot negentig procent van de loon-
som vergoed krijgen bij een verwachting 
van ten minste twintig procent omzetver-
lies voor drie maanden (NOW 1.0) of vier 
maanden (NOW 2.0). 
In eerste instantie ontvingen bedrijven 
tachtig procent van het toegekende sub-
sidiebedrag van UWV. Bij de vaststelling 
van het gerealiseerde omzetverlies en de 
daadwerkelijke loonsom in de subsidiepe-
riode wordt het definitieve steunbedrag 
berekend. Bij een correcte schatting ont-
vangen ondernemers de overige twintig 
procent van het bedrag. Een ondernemer 
zal die overige twintig procent niet meer 
ontvangen of moet zelfs een deel terug-
betalen wanneer het gerealiseerde omzet-

verlies en/of de loonsom lager uitvallen. 
Als de omzet lager uitvalt dan geschat, kan 
het steunbedrag ook hoger zijn.
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 
Als tegemoetkoming voor de vaste lasten 
kan een onderneming TVL aanvragen. 
Hiervoor geldt een omzetdrempel van der-
tig procent ten opzichte van de referentie-
periode. Daarnaast was TVL in het eerste 
kwartaal alleen beschikbaar voor bepaalde 
sectoren. De TVL in het vierde kwartaal 
van 2020 is beschikbaar gesteld voor alle 
sectoren. 
Uitstel belastingschulden 
Ondernemers kunnen hun belastingbeta-
ling vanwege de coronacrisis drie maan-
den uitstellen zonder dat zij daarvoor aan 
criteria moeten voldoen. Verlenging van 
dit uitstel is mogelijk als de ondernemer 
aannemelijk kan maken dat de betalings-
problemen gerelateerd zijn aan de coron-
acrisis.
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