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Nadenken over het 
“worst case-scenario”

Het wordt er niet beter op
“Het gaat niet geweldig met de economie 
zegt u? Dat is een understatement. Hoe-
wel ik niet zover wil gaan om de huidige 
economische situatie nu al als ‘puur 
slecht’ te betitelen, kun je gerust stellen 
dat het vertrouwen van het publiek ver te 
zoeken is. Terwijl de economie het in es-
sentie van vertrouwen moet hebben. Zon-
der vertrouwen houden mensen het geld 
in de zak, ze sparen meer, kortom: ieder-
een doet het wat rustiger aan, dat gaat 
weer ten koste van bedrijven, banken 
doen moeilijker met leningen verstrekken 
enzovoorts: zo vergroten de problemen. 
Dat is wat er nu aan de hand is. Ondertus-
sen doet de overheid er niets aan om het 
vertrouwen terug te winnen. Overigens 
zie ik het mede als mijn taak om te waar-
schuwen voor al die banken, regeringen, 
landen en burgers die jarenlang op te gro-
te voet leefden en niet kunnen of willen 
begrijpen dat ze de komende tijd een stap 
terug zullen moeten doen. De oorzaken 
lagen dus in de jaren daarvoor. U moet 
zich realiseren: in de jaren tachtig en ne-
gentig was er sprake van een aanmerke-
lijke economische groei, die het hoogte-
punt bereikte in 2007. Toen groeiden de 
bomen tot in de hemel, het vertrouwen 
was 100%, we zagen een ongebreideld 
optimisme, banken verleenden vlot kre-
diet, burgers leenden fors en ondernemers 
hadden de wind mee en investeerden 

fl ink, ‘groter worden/groeien’ was the na-
me of the game, maar, en dat is heel be-
langrijk, we zijn vooral rijk geworden 
door meer te lenen tegen steeds prettiger 
voorwaarden. Nou, daar is sedert de kre-
dietcrisis weinig van over zoals u weet. 
En het wordt er niet beter op kan ik u 
zeggen.”

Ben ik crisisbestendig?
Hoewel Kees de Kort ‘de somberste eco-
noom van Nederland’ wordt genoemd, 
zag de 55-jarige Amsterdammer als één 
van de eerste analisten dat er sprake zou 
zijn van een nieuwe crisis – de huidige 
crisis. Kees de Kort: “Veel ‘roze brillen 
en pennenlikkers’ - zeg maar de tweeher-
sencelligen die tegen beter weten vertrou-
wen houden en denken dat het allemaal 
wel los loopt - veronderstelden dat we na 
de vorige kredietcrisis van 2008 wel weer 
uit het dal zouden klimmen. Niet dus, 
want wij zijn in een neerwaartse spiraal 
terechtgekomen en dat gaat nog wel een 
tijdje door. Wantrouw dus de berichten 
van bedoelde lieden, inhoudende dat het 
tij keert. Of deze crisis funest voor onder-
nemers is? Voor sommigen wel ja, wie 
slecht gefi nancierd is, veel voorraden 
heeft en andere grote fi nanciële verplich-
tingen is aangegaan kan het heel gemak-
kelijk moeilijk krijgen. Zo wordt je ge-
straft voor je optimisme uit de 
voorgaande jaren. Kijk: het is natuurlijk 

knap eenvoudig ondernemen met wind-
kracht 12 in je rug, maar als het windje 
even tegenzit is het plotseling heel andere 
koek, dan wordt het kaf van het koren ge-
scheiden. Weet je, ondernemers zijn van 
nature optimistisch, ze zijn gewend om 
maar eens in de zoveel tijd het mes in de 
kosten te zetten. Een mooie eigenschap 
dat optimisme, maar in dit tijdsgewricht 
niet zo handig. Je moet als bedrijf kijken 
of je crisisbestendig bent, stel jezelf de 
vraag: ben ik klaar voor slechte tijden? 
Heb ik genoeg vet op de botten, zit ik niet 
tot over mijn oren in de schulden? Een 
verstandig ondernemer bereidt  zich voor 
op mogelijk barre tijden, hij zit in een 
bunker en wacht tot de ellende voorbij is 
voordat hij weer gaat investeren. Van 
banken moet je het ondertussen niet heb-
ben natuurlijk: de stormbal hangt daar in 
de mast, ze zijn ineens een stuk minder 
prettig dan voor de crisis. Overigens zijn 
er altijd prima ondernemers, die het goed 
blijven doen. Daar komt bij, dat als ande-
re bedrijven het niet redden, daarmee de 
concurrentie minder wordt. Tja, elk na-
deel heeft zijn voordeel…”

Don’t do it!
Op de stelling dat regeringen - althans 
technocratische regeringen als nu in Grie-
kenland en Italië - het tij kunnen keren 
reageert Kees de Kort - die zichzelf als de 
koning van de nuance ziet - met hoonge-

Het gaat vooral om vertrouwen

Macro-econoom Kees de Kort, als fi nancieel analist werkzaam bij AFS Vermogensbeheer, geeft onge-
zouten zijn mening over economische ontwikkelingen. Dagelijks als commentator voor BNR Nieuws-
radio, maar ook op zijn blog fulmineert Kees tegen de analisten en journalisten die hij ‘roze brillen en 
pennenlikkers’ noemt. Hij is wars van veel omhaal en weet met zijn klare taal voor leken onbegrijpelij-
ke economische mechanismen te duiden. In 2008 werd hij verkozen door beleggers gekozen tot 
‘beursgoeroe van het jaar’.
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lach: “Wetsvoorstellen worden nog altijd 
behandeld in het parlement, dat kan er 
nog heel anders over denken. Nee, de 
overheid is onvoorspelbaar. Je vertelt mij 
van het mooie verhaal van meneer Theo 
Rietkerk, de Overijsselse gedeputeerde, 
en begrijp mij goed: of het nou subsidies 
zijn of mooie fi scale compensaties, da’s 
allemaal leuk meegenomen voor de on-
dernemer, maar voorkom dat je afhanke-
lijk raakt van dat soort voordeeltjes: don’t 
do it! Fiscale regelingen van vandaag zijn 
morgen weer van de baan. De realiteit is 
helaas zo dat de overheid gemakkelijk 
van koers verandert, zeker als de omstan-
digheden wijzigen.” Al met al lijkt het 
wel het meest ongunstige moment voor 
startende ondernemers. Dat ligt wat genu-

anceerder volgens De Kort: “Je moet na-
tuurlijk niet een dure leasebak nemen, te 
hoge huur- of hypotheeklasten aangaan of 
investeren in andere kostbare rommel die 
je niet echt nodig hebt. Met een beschei-
den budget kun je een eind komen, afhan-
kelijk van wat je te bieden hebt. Als een 
beginnende ondernemer het nu redt, zal 
het vermoedelijk in gunstiger tijden nog 
beter gaan.”

We zitten in de 
neerwaartse spiraal
Het vertrouwen dat velen hebben dat eco-
nomische wereldmacht China ons uit het 
slop zal helpen, veegt Kees onmiddellijk 
van tafel: “Flauwekul, Europa en Ameri-
ka, waar de problemen per dag groter 

worden, importeren uit China, dat een 
zeer grote exporteur is. Als het ons slecht 
gaat, wordt de import minder en dan heb-
ben de Chinezen ook een probleem. On-
dertussen zijn er geen tekenen dat er ook 
maar een begin is van een oplossing van 
de ontstane economische problemen.”   
De cynische Kees de Kort is volgens 
hemzelf geen zwartkijker, sterker: “Ik 
ben van nature een optimist. Ik geloof in 
het probleemoplossend vermogen van de-
ze maatschappij. Ooit zal het beter gaan 
en het vertrouwen weer toenemen, maar 
dat gaat nooit zonder vallen en opstaan. 
Een goede ondernemer is daarvan door-
drongen.” 
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