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Coronasteunbeleid redt 
de zwakkere maar ook de 
innoverende bedrijven

O m werkgelegenheid te behouden en onnodige 
faillissementen te voorkomen, biedt het kabinet 
al vanaf het begin van de coronacrisis bedrijven 
en sectoren in moeilijkheden financiële steun. 

Uit de Monitor Bedrijvenbeleid (2020) blijkt dat, in 2020, 
bijna de helft van de bedrijven met twee of meer werkzame 
personen gebruik heeft gemaakt van een coronasteunmaat-
regel (CBS, 2020a; 2021a; Schellekens et al., 2021). 

Met logistische regressieanalyses maken we in dit arti-
kel inzichtelijk welke bedrijven gebruik maken van deze 
steun. Hiervoor gebruiken we gegevens over de verstrekte 
steun van de uitvoeringsinstanties UWV en de Belasting-
dienst en koppelen deze aan het Algemeen Bedrijven Regis-
ter en aan verschillende andere bronnen van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, zodat we ook de liquiditeit, pro-
ductiviteit en solvabiliteit van bedrijven kunnen berekenen. 

Onderzochte steunmaatregelen
We kijken naar het gebruik van twee typen regelingen: de 
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 
(NOW) 1 en 2 en uitstel van belastingbetaling. De NOW 
compenseert loonkosten en stond open voor werkgevers 
die minimaal twintig procent omzetverlies verwachtten 
in een aaneengesloten periode. Voor de NOW 1 was dat 
een periode van drie maanden startende in maart, april of 
mei 2020, en voor de NOW 2 een periode van vier maan-
den startende in juni, juli of augustus 2020. Het onderzoek 
gebruikt de voorlopige toekenningen van deze twee rege-
lingen; de tegemoetkoming loonkosten is nog niet defini-
tief vastgesteld. 

De tweede regeling betreft het uitstel voor het betalen 
van belastingen, en na meerdere verlengingen loopt deze 

regeling nu tot oktober 2021. We kijken in deze analyse 
naar het op 30 september 2020 openstaande uitstel voor de 
inkomstenbelasting, de Zorgverzekeringswet, de vennoot-
schapsbelasting, de loonheffingen en de omzetbelasting. 

Zowel de NOW als de mogelijkheid om de belastingen 
uit te stellen waren in de beide aanvraagperioden beschik-
baar voor alle sectoren. Van de vastelastenregelingen kon-
den in deze perioden alleen bedrijven in specifieke sectoren 
gebruik maken en nemen we daarom niet mee in dit artikel.

Beschrijvende statistieken
Per regeling is er een vergelijkingsgroep gemaakt, zodat de 
gebruikers van steunmaatregelen kunnen worden vergele-
ken met een relevante groep van niet-gebruikers. Voor uit-
stel van belastingbetaling gaat het om alle bedrijven, voor 
de NOW zijn dit alleen bedrijven met personeel; dit zijn 
438.985 bedrijven. Ruim een kwart daarvan heeft gebruik-
gemaakt van NOW 1, terwijl ruim één van de acht bedrij-
ven heeft deelgenomen aan NOW 2. 

Tabel 1 toont dat het mediane bedrijf dat gebruik maak-
te van de regelingen een lagere omzetontwikkeling kende 
dan het mediane bedrijf dat geen gebruik maakte van de 
regelingen. Ook waren de liquiditeitspositie en de solvabili-
teitsratio – de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen 
– van de gebruikers van de steunmaatregelen voorafgaand 
aan de coronacrisis minder gunstig en lag het productiviteits-
niveau van de gebruikers lager. Wel maakten de bedrijven die 
steun aanvroegen iets vaker gebruik van de innovatieregeling 
WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). 
Uit een evaluatie blijkt dat WBSO-gebruik een goede proxy 
is voor innovativiteit (Dialogic, 2019). 

Logistische regressieanalyse
Met een logistisch regressiemodel schatten we de kans op 
steungebruik, waarbij we controleren voor verschillen in 
bedrijfsleeftijd, grootteklasse, bedrijfstak en of het een 
familiebedrijf is. Deze kenmerken verklaren immers op zich 
al een deel van het verschil in steungebruik. De horeca en 
een deel van de detailhandel zijn immers zwaarder getrof-
fen door de beperkende maatregelen van de overheid dan 
bijvoorbeeld de bedrijven in de industrie. 

Tabel 2 geeft de marginale effecten voor het ‘gemid-
delde bedrijf ’ weer. Omdat de omzetontwikkeling in het 
regressiemodel is opgenomen als controlevariabele, geven 
de gevonden effecten voor de andere variabelen aan wat de 

De overheid helpt bedrijven met verschillende steunmaatregelen 
om de economische schade door het coronavirus te beperken. Wel-
ke bedrijven maakten er in 2020 gebruik van deze maatregelen?

IN HET KORT
 ● Bedrijven met minder liquide middelen en een lagere producti-
viteit voorafgaand aan de coronacrisis krijgen vaker steun. 
 ●Ook bedrijven die onderzoek en ontwikkeling doen, doen vaker 
een beroep op steun. Hierdoor kon innovatie doorgaan.
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invloed is op de kans op het gebruik van een steunmaatregel 
van bedrijven die dezelfde omzetontwikkeling doormaken. 

Resultaten
Zoals te verwachten neemt de kans dat bedrijven gebruik 
maken van steun toe naarmate ze voorafgaand aan de cri-
sis al minder productief waren en minder liquide middelen 
hadden. Bedrijven met een lagere productiviteit en minder 
liquide middelen hebben in de regel minder reserves. 

De solvabiliteitsratio lijkt (nog) geen rol te spelen in 
het gebruik van een steunmaatregel. Wel doet een ongun-
stige solvabiliteitsratio ertoe voor bedrijven die ook kam-
pen met zowel een zwakke liquiditeitspositie als een laag 
productiviteitsniveau vergeleken met hun branchegeno-
ten – in de tabel aangeduid als bedrijven met een “zwakke 
financiële positie”. Zij hebben een significant grotere kans 
om van de steunmaatregelen gebruik te maken. Het aan-
tal bedrijven met een zwakke financiële positie is relatief 
beperkt - bij de NOW 1 zijn het zo’n 7.200 vooral kleine 
bedrijven die actief zijn in de handel.

Het zijn echter niet alleen de bedrijven met een zwakke 
financiële positie die vaker gebruik maken van steun. Ook 
innovatieve bedrijven, gemeten aan het WBSO-gebruik, 
doen een bovenmatig beroep op de regelingen. Daarbij 
blijkt de kans dat bedrijven gebruik maken van steun toe te 
nemen naarmate bedrijven meer gebruik maken (in uren) 
van de WBSO-regeling. Bij de NOW 1 gaat het om circa 
7.000 bedrijven die vooral actief zijn in de industrie en in de 
informatie en communicatie. 

Discussie
De coronacrisis trekt een zware wissel op het Nederlandse 
bedrijfsleven. Met steunmaatregelen beoogt het kabinet om 
werkgelegenheid te behouden en onnodige faillissementen 
te voorkomen. Dit doel lijkt behaald: het werkloosheids-
percentage in mei 2021 lag slechts 0,4 procentpunt boven 
dat van februari 2020 en het aantal faillissementen nam tij-
dens de coronacrisis niet toe (CBS, 2021b).

De steunmaatregelen hebben echter niet alleen econo-
mische schade weten te voorkomen, maar ook de markt-
dynamiek een tandje teruggeschroefd. Bedrijven die bij 
aanvang van de crisis minder efficiënt produceren dan hun 
concurrenten hebben vaker gebruik gemaakt van de maat-
regelen, net als bedrijven met een zwakke financiële positie. 
Dat deze bedrijven eerder een beroep doen op de steun-
maatregelen was ook wel te verwachten: ze hebben minder 
reserves om de verliezen aan omzet door de corona-crisis 
op te vangen en hebben de steun het hardste nodig om te 
overleven. Zonder steun was een deel van deze minder pro-
ductieve bedrijfsactiviteiten ongetwijfeld verdwenen.

Daarentegen vinden we ook dat innoverende bedrij-
ven juist vaker gebruikmaken van steunmaatregelen. Dit is 
van belang omdat bedrijven voor de financiering van R&D 
vaak een beroep doen op bedrijfsinterne financiële midde-
len (Bakker, 2013; CBS, 2020b). Dat deze bedrijven vaker 
gebruik maken van de steunmaatregelen suggereert daarom 
dat de maatregelen helpen om te voorkomen dat bedrij-
ven onder financiële druk hun R&D-inzet terugbrengen. 
De gebruiksgegevens van de WBSO bevestigen dit (RVO, 
2021). 

De gevolgen van de steunmaatregelen voor de eco-
nomie op langere termijn zijn nog ongewis. Onze analyse 
toont namelijk dat de maatregelen mogelijk schade doen 
aan de marktdynamiek door zwakke bedrijven te steunen 
(allocatieve efficiëntie), maar ook dat ze mogelijk schade 
voorkomen door er voor te zorgen dat onderzoek en ont-
wikkeling bij innoverende bedrijven door kan gaan (dyna-
mische efficiëntie). Met meer onderzoek en nieuwe gege-
vens kan deze puzzel opgelost worden.
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1 Een bedrijf heeft een zwakke financiële positie als het voor zowel solvabiliteit, liquiditeit als productiviteit tot de 
onderste twintig procent behoort binnen zijn bedrijfstak
2 Speur- en ontwikkelingsuren, meegenomen indien van de WBSO gebruik gemaakt wordt
3 Uitgekeerde steun telt niet als omzet 

Vergelijking van bedrijven met en zonder steun
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**/*** Significant op respectievelijk vijf- en eenprocentsniveau
Noot: De controlevariabelen (bedrijfstak, grootteklasse, bedrijfsleeftijd, familiebedrijf en constante) zijn niet weergegeven. 
De quasi-elasticiteit geeft de verandering in gebruik steunmaatregel in procentpunten weer als de variabele verandert met 
1 procent. De afgeleide geeft de verandering in gebruik steunmaatregel in procentpunten weer als de dummy variabele 
verandert van nul naar één.

Regressieresultaten: effect op kans op steun TABEL 2

Variabele Eenheid NOW 1 NOW 2 Uitstel belasting
Wel Niet Wel Niet Wel Niet

Bedrijven aantal 118.515 320.470 52.665 386.320 132.185 1.718.000
Aandeel in 
vergelijkingsgroep procent 27 73 12 88 7 93

Productiviteit 2019 
(× € 1.000 omzet / fte) mediaan 157 184 150 180 153 176

Cijfers 2019Cijfers 2019
Solvabiliteit 2019 mediaan 0,40 0,55 0,38 0,52 0,30 0,54
Liquiditeit 2019 mediaan 1,34 2,20 1,32 2,00 1,19 2,12
Bedrijven met zwakke 
financiële positie1 procent 15 10 16 11 5 3

WBSO-gebruik 
2015–2019 procent 6 4 8 4 4 1

S&O-uren2 mediaan 83 125 96 104 87 105
Mediane omzetontwikkeling 2020Mediane omzetontwikkeling 202033

2020K2 t.o.v. 2019K2 procent –30,9 0,0 –42,4 –3,9 –24,9 –13,8
2020K3 t.o.v. 2019K3 procent –5,1 2,7 –20,6 3,1 –6,8 –2,0

Interpretatie 
coëfficiënt NOW 1 NOW 2 Belastinguitstel

Productiviteitsniveau 2019 quasi-elas –0,015*** –0,010*** –0,010***
WBSO-gebruik afgeleide 0,013*** 0,016*** 0,014***
S&O-uren per fte (ln) quasi-elas 0,009*** 0,005*** 0,001**

Omzetontwikkeling K2 quasi-elas –0,260***
Omzetontwikkeling K3 quasi-elas –0,156*** –0,010***
Solvabiliteit 2019 quasi-elas 0,000 0,000 –0,000
Liquiditeit 2019 quasi-elas –0,051*** –0,025*** –0,042***
Zwakke financiële positie afgeleide 0,074*** 0,039*** 0,013***
Aantal observaties 152.762 152.748 159.360
McFadden R2 0,239 0,182 0,087


