
Bijlage 1 - evaluatieplanning van individuele 
maatregelen

In onderstaande tabellen is het in december 2020 verzonden overzicht geactualiseerd. Naast de in 
de tabellen genoemde evaluaties van individuele regelingen, vindt ook een synthese plaats waarin 
overkoepelende lessen worden getrokken over de inzet en vormgeving van de 
coronasteunpakketten als geheel. Bij alle onderzoeken wordt de onafhankelijkheid geborgd door de 
evaluaties extern te laten uitvoeren en door het opnemen van onafhankelijke deskundigen in de 
begeleidingscommissies.

Tabel 1 Overzicht van generieke steunmaatregelen, monitoring en evaluatiemomenten

Maatregel Doel Monitoring/ stand van inzicht Financiële 

omvang (€)

Evaluatie

NOW (SZW) Behoud 
werkgelegenheid

UWV monitort onder meer op aantal aanvragen, 
toekenningen, betrokken werknemers en het 
omzetpercentageverlies. Inzichten zijn en worden 
gedeeld in de monitoringsbrieven, die sinds najaar 
2022 gecombineerd vanuit de ministeries van FIN, 
EZK en SZW worden verstuurd. 

19,3 mld.1 2023

TOZO (SZW) Ondersteunen 
(zelfstandige) 
ondernemers

CBS monitort het aantal uitkeringen en 
kapitaalverstrekkingen. Tevens uitgesplitst naar 
onder meer plaats, leeftijd en huishoudtype.

Het aantal Tozo-aanvragen is sinds begin 2021 fors 
afgenomen. In Tozo 3 (die tot 31 maart 2021 liep) 
werden nog 166.000 aanvragen gedaan, terwijl dat 
in de zomer 2021 (start Tozo 5) rond de 40.000 lag. 
Ca. 95% daarvan betrof aanvragen voor 
levensonderhoud. Naast deze schattingen publiceert
het CBS cijfers over de definitieve verstrekte 
uitkeringen Tozo, waardoor op termijn ook meer 
informatie per gemeente en sector beschikbaar zal 
zijn voor het jaar 2021.

3,5 mld.2 20233

TVL/TOGS (EZK) Ondersteunen 
ondernemers (MKB)

RVO en CBS monitoren onder meer het aantal 
bedrijven dat gebruik maakt van deze regeling 
uitgesplitst op sectorniveau.

11,4 mld.4 2023

Uitstel betaling 
belastingen (FIN)

Liquiditeit 
ondernemers

Voor de uitstel betaling belastingen wordt 
bijgehouden hoeveel ondernemers gebruik maken 
van deze regeling. Tevens wordt het budgettaire 
beslag in kaart gebracht. Dat geeft een goed eerste 
beeld in welke mate de regeling gebruikt wordt.

19,3  mld.5 2023

Fiscale 
Coronareserve (FIN)

Liquiditeit 
ondernemers

Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
beschikbare data om een indicatie te vormen, zoals 
de bijstellingen in de voorlopige aangifte in de Vpb. 

3 mld.6 2023

1 Geraamde uitgaven  2020-2026.
2 Raming 2020 en 2021.
3
 Een deel van de onderzoeken zal in 2022 al gereed zijn.

4 Realisatie 2020, 2021 en raming 2022 en 2023.
5
 Stand 1 september 2021.

6
 Dit betreft een kasschuif tussen 2020 en 2021.



Maatregel Doel Monitoring/ stand van inzicht Financiële 

omvang (€)

Evaluatie

Verlaging gebruikelijk
loon dga's bij 
omzetdaling (FIN)

Liquiditeit 
ondernemers

Om te kunnen monitoren wordt gekeken naar de 
omvang van het gebruikelijk loon in 2020/2021 in 
vergelijking met eerdere jaren.

1,5 mld.7 2023

Aanvullend sociaal 
pakket (SZW)

Behoud 
werkgelegenheid en
voorkomen van 
armoede en 
schulden 

Recent is de integralen voortgangsrapportage 
steunpakket aan de Kamer verzonden8 
De regionale mobiliteitsteams, de tijdelijke impuls 
banenafspraak en praktijkleren in het mbo worden 
gemonitord met behulp van een dashboard. 
Momenteel zijn meerdere evaluaties op onderdelen 
van het aanvullend sociaal pakket in uitvoering. De 
evaluaties staan op de SEA 2023 van SZW.

1,4 mld. 2024

Belasting- en 
invorderingsrente 
(FIN)

Ondersteunen 
ondernemers

Om te kunnen monitoren zijn de benodigde 
gegevens niet beschikbaar. Wel zal er zoveel 
mogelijk gebruik worden gemaakt van beschikbare 
data om een indicatie te vormen.

432 mln.9 2023

Tijdelijke 
subsidieregeling 
evenementen (EZK)

Ondersteunen 
ondernemers 
(specifieke 
doelgroep)

RVO en CBS monitoren onder meer het aantal 
bedrijven dat gebruik maakt van deze regeling 
uitgesplitst op sectorniveau.

724 mln.10 2023

Subsidieregeling R&D
mobiliteitssectoren

(EZK)

Ondersteunen 
ondernemers 
(specifieke 
doelgroep)

EZK monitort het aantal geholpen bedrijven. 150 mln.11 2026

Tabel 2 Overzicht van leningen en garantieregelingen, monitoring en evaluatiemomenten

Maatregel Doel Monitoring Financiële 

omvang (€)

Evaluatie

BMKB-C (EZK) Ondersteunen 
ondernemers 
(MKB)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en 
het CBS houden cijfers bij met betrekking tot het 
aantal toegekende leningen en de totale som, onder
meer uitgesplitst op sectorniveau en grootte van de 
bedrijven.

90 mln.12 2026

GO coronamodule (EZK) Ondersteunen 
ondernemers

De NVB en het CBS houden cijfers bij met 
betrekking tot het aantal toegekende leningen en 
de totale som, onder meer uitgesplitst op 
sectorniveau en grootte van de bedrijven.

392 mln.13 2025/2026

Qredits (EZK) Ondersteunen 
ondernemers

EZK monitort het aantal geholpen bedrijven en de 
grootte van deze bedrijven op basis van het aantal 
werknemers.

266 mln.14 2026

7
 Er is in 2020 en 2021 sprake van een derving van € 1 miljard respectievelijk € 0,5 miljard. In latere jaren staan daar hogere inkomsten 

tegenover, cumulatief is sprake van een derving van € 0,5 miljard.
8
 Kamerstuk (35420 Nr. 513) Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun.

9 Raming 2020 en 2021.
10

 Realisatie 2021 en raming 2022 en 2023.
11

 Realisatie 2021 en raming 2022 t/m 2026.
12 Stand risicovoorziening 2022 uit OB2023 + realisatie 2021.
13 Stand risicovoorziening 2022 uit OB2023 + raming 2022 t/m 2026.
14 Realisatie 2020, 2021 en raming 2022 t/m 2023 (deels beschikbaar voor leningen en deels voor subsidies).

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z20200&did=2022D43265


Maatregel Doel Monitoring Financiële 

omvang (€)

Evaluatie

Garantieregeling Kleine 
kredieten corona (EZK)

Ondersteunen 
(kleine) 
ondernemers

De NVB en het CBS houden cijfers bij met 
betrekking tot het aantal toegekende leningen en 
de totale som, onder meer uitgesplitst op 
sectorniveau en grootte van de bedrijven.

26 mln.15 2026

Regionale 
ontwikkelingsmaatscha
ppijen – corona 
overbruggingslening 
(COL) (EZK)

Ondersteunen 
(innovatieve) 
ondernemers

EZK monitort het aantal geholpen bedrijven en de 
grootte van deze bedrijven op basis van het aantal 
werknemers.

318 mln.16 2026

Voucherkredietfacilteit 
(EZK)

Ondersteunen 
ondernemers 
(specifieke 
doelgroep) via 
SGR

Om te kunnen monitoren zijn de
benodigde gegevens nu nog niet
beschikbaar. Via de SGR zullen de
gegevens worden opgevraagd.

187 mln.17 2027

leningsfaciliteiten 
reissector (EZK)

Ondersteunen 
ondernemers 
(specifieke 
doelgroep) via 
SGR

Om te kunnen monitoren zijn de
benodigde gegevens nu nog niet
beschikbaar. Via de SGR zullen de
gegevens worden opgevraagd.

6,5 mln.18 2027

15
 Stand risicovoorziening 2022 uit OB2023 + realisatie 2021.

16 Realisatie 2020, 2021.
17

 Realisatie 2021 en raming 2022.
18

 Realisatie 2021 en raming 2022.


