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Corona-Update. De coronapandemie vraag allereerst om een crisisaanpak en korte termijn
maatregelen. Daarnaast is het de verwachting dat deze crisis grote gevolgen gaat hebben op de
middellange termijn. Alle scenario’s, waar tot nu toe vanuit werd gegaan, moeten worden herzien.
Door veel mensen en in veel organisaties zal over de gevolgen worden gedacht. Met deze Update
willen wij inzicht geven in wat al dat denkwerk oplevert. Het gaat dus om de gevolgen ná de crisis
voor stad en regio, economie en maatschappij.
Verspreiding. Deze Update is primair gericht op beslissers en beleidsmakers in de Leidse organisatie.
Ieder die er belang in stelt deze Update te ontvangen, kan zich hiervoor aanmelden bij één van de
strategen van de Concernstaf.

CPB-scenario’s: recessie onvermijdelijk, werkloosheid stijgt flink
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vier scenario’s uitgewerkt over de economische impact van het
coronavirus in 2020 en 2021. De
scenario’s hanteren verschillende
uitgangspunten voor de duur van de
contactbeperkingen en de diepte van
de economische doorwerking.
In alle scenario’s resulteert een
recessie, het bbp krimpt in 2020 met
1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario
veert de economie al in het derde
kwartaal van 2020 weer op, in het
zwaarste scenario ontstaan er ook
problemen in de financiële sector en
verslechtert het buitenlandbeeld
verder. In dat scenario zal er ook in
2021 een krimp van het bbp van 2,7%
optreden. In drie van de vier scenario’s
is de neergang dieper dan in de crisis
van 2008/2009.
De werkloosheid loopt in alle
scenario's flink op. In 2019 had
Nederland 314 duizend werklozen. Dit
loopt in 2021 op naar 420 duizend in
het gunstigste scenario en naar 880
duizend in het meest ongunstige
scenario.
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Het CPB durft nog niet te zeggen welk scenario het meest waarschijnlijk is. Dat heeft drie redenen:
•

de duur van contactbeperkingen is onbekend;

•

de impact van beperkingen op de wereldhandel is onbekend;

•

onbekend risico dat financieel stelsel (banken etc) schade ondervindt.

In juni komt het CPB met een reguliere economische raming.
Het CPB heeft de belangrijkste informatie uit de scenario's opgenomen in een infographic:
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Infographic-Economische-scenarios-corona-26mrt2020.pdf

Zie voor het hele rapport (18 blz.): https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Scenarios-maart2020-Scenarios-economische-gevolgen-coronacrisis.pdf

Briefing RIVM aan Tweede Kamer: groei coronabesmettingen neemt af,
onzekerheid over voldoende beschikbare IC-bedden
Het RIVM heeft de Tweede Kamer gisteren bijgepraat over de ontwikkelingen in het aantal
coronabesmettingen. Het huidige maatregelenpakket richt zich op bescherming van kwetsbare groepen,
voorkomen van overbelasting in het zorgstelstel (met name aantal IC-patiënten beperken) en opbouw van
groepsimmuniteit tot een vaccin beschikbaar is.
•

Er is sprake van een positieve trend: de besmettingsgraad (het aantal personen dat door een al besmet
persoon wordt aangestoken) ligt onder of op de één. Dit getal betekent dat de exponentiële groei van het
aantal coronapatiënten (voorlopig) is gestopt.

•

Effect van het maatregelenpakket voor de komende maanden op het aantal corona-patiënten op de IC is
nog onzeker (zie onderstaande prognoses).
Of de opschaling van de
Nederlandse IC-capaciteit naar
1600 bedden per 1 april (1037
voor coronapatiënten, 575 voor
andere patiënten) voldoende is op
de (middel-)lange termijn, zal
moeten blijken.

•

De afzwakking van het aantal
coronapatiënten dat op de IC
terecht komt als gevolg van het
huidige maatregelenpakket
(afgezet tegen geen
bestrijdingsmaatregelen) is
duidelijk zichtbaar. Social
distancing vlakt de
besmettingscurve (en daarmee het
aantal IC-patiënten) verder af.
Zie hier voor de gehele briefing van het RIVM.
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Interessante websites
Cijfers over besmettingen en overlijdensgevallen corona:
•

Corona wereldwijd: dagelijks bijgewerkte cijfers over besmettingen en overlijdensgevallen, (in absolute
aantallen slachtoffers staat NL 8e wereldwijd; in sterfgevallen per miljoen inwoners 5e wereldwijd; 26
maart, 12.15 uur)

•

RIVM: dagelijks bijgewerkte cijfers over IC-opnames, besmettingen en overlijdensgevallen.

•

Bureau Louter: grafische weergave van aantal besmettingen per km2 en per inwoner voor gemeenten in
NL, gebaseerd op cijfers RIVM

Een groot aantal instanties houdt informatie bij over de economische impact van corona:
•

ING: blog met telkens nieuwe info, onder andere over consumentenvertrouwen, pin-transacties en effect
op verschillende sectoren

•

Innovation Quarter: coronamonitor #1 over impact op Zuid-Hollandse economie

•

Rabobank: onder andere sectorprognoses

•

De provincie Brabant publiceert drie keer per week een impactmonitor, met informatie uit internationale,
nationale en provinciale bronnen.

Toekomstvoorspellers later zich ook niet onbetuigd. Dat levert weliswaar geen wetenschappelijk
verantwoord artikelen op, maar wel prikkelende bijdragen:
•

Politico heeft 34 “big thinkers” gevraagd hoe corona de wereld zal veranderen, onder andere op het
terrein van gemeenschapszin, technologie, gezondheid, wetenschap en de wereldeconomie (gepubliceerd
op 20 maart).

•

Yuval Noah Harari waarschuwt in de Financial Times voor biometrische surveillance en voor gebrekkige
internationale samenwerking (gepubliceerd op 20 maart).

•

Bestuurskundige Wim Derksen over “Nederland NC” (na corona): voorspellingen over economie,
samenleving en de verhouding tussen markt en overheid (gepubliceerd op woensdag 18 maart)
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