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In het gesprek hebben Dhr. Hasekamp (CPB), Dhr. Putters (SCP) en Dhr. Mommaas (PBL) met 

de informateur gesproken over de invulling van het herstel- en transitiebeleid. Daarbij 

kwamen de volgende aandachtspunten aan de orde: 

 Het CPB stelt dat het vanuit macro economisch oogpunt niet zo makkelijk is te 

beantwoorden wat urgent is in het herstelbeleid. De cijfers lijken beter dan verwacht, 

de werkloosheid daalt en het aantal faillissementen is nog steeds zeer laag. 

 Wat wel echt een probleem is, is de schuldensituatie van veel bedrijven, niet alleen 

publiek, maar ook privaat. Er zijn persoonlijke betalingsregelingen nodig, die moeten 

worden gekoppeld aan sanering. Ook ziet het CPB dat in het onderwijs en de zorg 

echt schade is opgelopen.  

 Het PBL pleit – met verwijzing naar de PBL notitie “op weg naar toekomstbestendig 

herstel” – voor korte termijn maatregelen op de terreinen klimaat, stikstof en 

woningmarkt, waarbij de focus moet liggen op het gericht naar voren halen van 

investeringen, bijvoorbeeld op het thema elektriciteit en OV, en op no regret 

incidentele maatregelen, bv. de no regret voorstellen van de Commissie-van Geest op 

klimaat.    

 Het SCP ziet brede welvaart als koepel voor het herstel- en transitiebeleid en pleit 

voor verbindingen tussen de korte en langere termijn. Er zijn daarbij 3 hoofdthema’s 

die aandacht behoeven: onderwijs, arbeidsmarkt en het sociale domein. Daar 

doorheen loopt als een rode draad de noodzaak voor een betrouwbare overheid.  

 Het SCP waarschuwt voor een te grote nadruk op de macro cijfers. Zo is de 

voorspelling dat de armoede de komende jaren zal stijgen, ondanks macro 

economisch herstel.  

 De planbureau’s pleiten voor een mid term review van het regeerakkoord na 

bijvoorbeeld 2 jaar. Er is wel een 4-jarig financieel kader nodig, maar gezien de grote 

mate van onzekerheid is het verstandig na 2 jaar te evalueren of dit kader aanpassing 

behoeft. Daarbij moet de herijking niet alleen financieel zijn, maar zich richten op alle 

indicatoren van brede welvaart.  


