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Coronacrisis zorgt voor snelste stijging
staatsschuld sinds 2008
Door de coronacrisis heeft de overheid vorig jaar 43 miljard euro meer uitgeven dan er binnenkwam. Dat
zorgde ervoor dat de overheidsschuld opliep naar 379 miljard euro, 42 miljard euro meer dan aan het
begin van het jaar.
Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De laatste keer dat de schuld zo snel toenam was in 2008
tijdens de nanciële crisis.
De verschillende maatregelen die het Rijk nam om de crisis te bezweren gingen sinds maart gepaard met inke kosten.
De NOW-regeling om bedrijven te ondersteunen met loonsubsidies zadelde het kabinet op met een rekening van 13
miljard euro die naar uitkeringsinstantie UWV werd overgemaakt.
Verder kostte de regeling om zelfstandigen door de crisis te loodsen, de TOZO-regeling, ruim 3 miljard euro. De bonus
voor zorgmedewerkers was goed voor 2 miljard euro. Volgens het CBS is 24 miljard euro direct toe te schrijven aan
coronagerelateerde kosten. De totale uitgaven lagen vorig jaar 39 miljard euro hoger dan in 2019.
Tegenover de stijgende uitgaven stonden ook lagere inkomsten. Zo werd er 9 miljard euro minder opgehaald met
belastingen. Vooral in de maanden april tot en met juli was sprake van een stevige daling. Dit kwam doordat bedrijven
voor bepaalde belastingverplichtingen uitstel kregen. Daarnaast zorgden sluitingen in bepaalde sectoren zoals de
horeca ervoor dat er minder inkomsten waren.
De grootste daling bij de belastingen was die van de vennootschapsbelasting, waar 5 miljard euro minder mee werd
opgehaald. Hier speelt volgens het CBS mee dat naast de uitstelregeling bedrijven ook de mogelijkheid werd geboden
om de voorlopige aanslag over 2020 te verlagen.
Gerekend van het begin van de coronacrisis eind februari nam de staatsschuld met 55 miljard euro toe. De schuld van
het Rijk lag eind 2020 nog wel onder de piek van begin 2015, toen deze rond de 400 miljard euro bedroeg.
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Bijna kwart van de banen in reissector verdwenen in
2020
De coronacrisis laat zijn sporen duidelijk na in de reissector. Bijna een kwart
van de banen is vorig jaar verloren gegaan. 
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'Exporterende bedrijven worden stapje voor stapje
optimistischer'
Bedrijven die het vooral moeten hebben van de export, worden stapje voor
stapje optimistischer. Volgens een peiling door ondernemersvereniging
evofenedex en kredietverzekeraar... 
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KVK: aantal bedrijven in Nederland blijft groeien
Ondanks de coronacrisis blijft het aantal bedrijven in Nederland gestaag
groeien. Aan het einde van het eerste kwartaal telde de Kamer van
Koophandel (KVK) 2.109.363... 
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'Steeds meer ondernemers vragen om hulp wegens
schuldproblemen'
Steeds meer ondernemers zoeken hulp bij het oplossen van hun nanciële
problemen, zegt de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Zo neemt het aantal
dat belt voor hulp... 
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Minder gebruik van TONK-steun dan verwacht
De nieuwe TONK-steunregeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten) wordt veel minder gebruikt dan gemeenten hadden verwacht. De
regels zouden te streng... 

