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Geachte mevrouw Adriaansens,  
 
De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben kennisgenomen 
van uw brief van 22 juni 2022,1 mede namens de minister van Financiën en de minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, met antwoorden op vragen over de langetermijnvisie coronasteun.  
 
De leden van de PvdD-fractie danken u voor uw beantwoording van de vragen. Zij hebben naar 
aanleiding van de antwoorden nog de volgende vragen. 
 
U schrijft dat er vanuit de overheid veel gedaan kan worden om de kans op een pandemie te beper-
ken. Deze leden vragen welke maatregelen er vanuit de overheid zijn getroffen of in de planning zit-
ten om de kans op een pandemie te beperken. 
 
U schrijft dat u wil dat bij een nieuwe infectieziekte de maatschappij zo min mogelijk ontregeld raakt 
en de effecten op het maatschappelijk welzijn en de economie beperkt blijven. Zijn in uw ogen deze 
effecten belangrijker dan die op het aantal doden en zieken, dat wil zeggen dat de economie voor-
rang zal krijgen op het reduceren van het aantal patiënten en dodelijke slachtoffers? 
 
U benadrukt het belang van gezonde marktprikkels. Zijn er in uw ogen voldoende gezonde markt-
prikkels die de kans op een pandemie verkleinen? Zo ja, kan u dit toelichten? Zo nee, bent u bereid 
om als overheid dergelijke prikkels te geven? 
 
U schrijft dat in het worst case scenario het kabinet zal overwegen steun te geven aan de sectoren 
die dan het hardst getroffen zijn. Is dat niet een prikkel aan ondernemers om juist in die sectoren 
actief te worden? 
 
  

 
1 Kamerstukken I 2021/2022, 35420, CB   
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De leden van de vaste commissie voor SZW kijken met belangstelling uit naar de beantwoording van 
deze vragen en ontvangen deze graag binnen vier weken. 
 
Een afschrift van deze brief zal tevens worden verzonden aan de minister van SZW en de minister 
van Financiën. 
 
Hoogachtend, 
 
 
M.L. Vos 
Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 


