Brabantse Impact Monitor
Actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant

Maandag 6 april 2020 - Provincie Noord-Brabant

Economische impact

Gebiedsbeeld

Gebiedsbeeld
•

In Nederland zijn 18.803 mensen positief getest
(toename van 952 in 24 uur tijd).

•

7.135 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest)
in een ziekenhuis (260 meer dan gisteren). 1.409
patiënten liggen momenteel op de Intensive Care.

•

1.867 mensen zijn aan het virus overleden (101 in
afgelopen etmaal).

•

Brabant kent momenteel 4.456 besmettingen. Het aantal
ziekenhuisopnames is hier nog steeds hoog. Relatief
gezien telt vooral de regio Noordoost-Brabant veel
patiënten.

•

Positief is dat het aantal ziekenhuisopnames, icopnames en overledenen in Brabant vandaag (licht)
daalt t.o.v. dit weekend.
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Economische impact

Recente ontwikkelingen
•

De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft de regering in Berlijn opgeroepen om de grens met Nederland open
te houden, nu de Duitse regering verscherpte controles aan onder andere de grens met ons land heeft ingesteld.
Er is nu een uitzondering gemaakt voor vrachtverkeer, om de economische problemen te voorkomen wanneer
vrachtwagens met geïmporteerde voedingswaren uit Nederland, en meer specifiek uit de Rotterdamse haven, vast
komen te staan in lange files aan de grens. (nieuw)

•

We werken momenteel massaal thuis om te zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreid. Voor veel
mensen is het fenomeen thuiswerken nieuw, maar niet voor iedereen. Het CBS maakte bekend dat in 2019 vier op
de tien werkenden wel eens thuis werkte. Dat waren er 3,5 miljoen tegenover 5,5 miljoen werkenden die nooit
vanuit huis werkten. (nieuw)

•

Invest-NL, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen zijn
in gesprek over aanvullende kredietverlening aan innovatieve start-ups en scale-ups. Op korte termijn wordt
daarvoor meer duidelijkheid verwacht. (nieuw)

•

Ondernemers kunnen nu ook uitstel aanvragen voor de accijns, de milieubelasting, de kansspelbelasting, de
assurantiebelasting en de verhuurdersheffing, zodat ze wat meer lucht krijgen. Het uitstel geldt in ieder geval tot 19
juni 2020, aldus staatssecretaris van Financiën Vijlbrief.

•

Het kabinet wil een miljard euro beschikbaar stellen voor noodhulp aan Europese landen die het zwaarst zijn
getroffen door het coronavirus. Daarmee komt het tegemoet aan de kritiek die Nederland de afgelopen dagen te
verduren kreeg in Europa.

•

In navolging van onder andere Breda, Eindhoven en Bergen op Zoom, komt ook Oosterhout met extra
steunmaatregelen voor lokale ondernemers en verenigingen. Zo wordt betaling van lokale belastingen uitgesteld,
worden aanslagen voor de toerismebelasting verminderd en wordt er uitstel van betaling verleend voor facturen
van de gemeenten zelf.
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Economische impact

Recente ontwikkelingen
•

Vanaf vandaag kunnen ondernemers die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis terecht bij een speciaal
noodloket van het UWV voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers
met ten minste 20% omzetverlies over een periode van 3 maanden kunnen een tegemoetkoming in de
uitbetaling van lonen aanvragen. In het uiterste geval, als de gehele omzet is weggevallen, neemt de overheid
90% van de lonen voor haar rekening. Aan het einde van de middag hadden al 35.000 ondernemers zich
gemeld. (nieuw)

•

Ongeveer 62.500 bedrijven hadden zich tot afgelopen zaterdag gemeld bij het corona-loket voor het bedrag van
4.000 euro om de meest acute nood te kunnen verlichten. Inmiddels hebben ook al zeker 2.200 bedrijven het
geld uitgekeerd gekregen. Daar is bijna 9 miljoen euro mee gemoeid, meldde het ministerie van EZK. (nieuw)

•

ASR en NN zullen voorlopig geen dividend uitkeren. De bedrijven geven daarmee gehoor aan de oproep van
toezichthouders om tijdens de coronacrisis het geld op zak te houden. De Volksbank volgt de aanbeveling van
de Europese Centrale Bank op en keert ook geen dividend uit tot ten minste 1 oktober van dit jaar. Eerder
zeiden Rabobank, ING en ABN Amro al dat voorlopig niet te doen. (nieuw)

•

De drie grootste banken van Nederland verlagen de rente die ze rekenen wanneer mensen rood staan. Zo
betaalden Rabo-klanten tot voor kort een rente van 12,9% per jaar. Dat wordt 9,9%. (nieuw)

•

Het ziekteverzuim is in de laatste weken van maart fors toegenomen vanwege het coronavirus. Dat meldt Zorg
van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg. Na aangekondigde maatregelen op 12
en 15 maart is het aantal ziektegevallen met 27% toegenomen ten opzichte van februari. (nieuw)
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Gebiedsbeeld

Impact economie
•

De Amsterdamse effectenbeurs is de week hoger geopend. Na een kwartier stond de AEX op een winst van 3,5%.
De beursindex is daarmee terug boven het niveau van 11 maart, de dag voor de tweede ronde van extreme
koersdalingen. De grote verliezers van vrijdag – Aegon, ASR en NN – behoren vanochtend tot de grote
winnaars. (nieuw)

•

Volgens de FNV zijn ruim 800.000 banen van flexwerkers in gevaar door de coronacrisis. 425.000 op oproepbasis
en met een nul-urencontract, 227.600 uitzendkrachten in het eerste anderhalf jaar van hun uitzendwerk, 64.500
mensen van wie het contract afloopt en 100.000 mensen in hun proeftijd, zo becijferde de vakbond. Ze stelt
bovendien dat er tienduizenden mensen hun baan zijn kwijtgeraakt. (nieuw)

•

Na de verstoring in de toelevering van onderdelen en onderbreking van de productie bij autofabrikanten begint de
impact van de coronamaatregelen ook merkbaar te worden in de autoverkopen. Het aantal registraties van nieuwe
auto’s daalde in Nederland met ruim 23% in maart. De impact zal de komende tijd verder zichtbaar worden, aldus
het economisch bureau van ING.

•

Volgens de NVM is de verkoop van huizen de afgelopen twee weken ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar
gedaald met 12%. Het aantal huizen dat in de verkoop ging is 9% lager. Die dalende lijn werd overigens al in
december ingezet en is dus niet alleen te wijten aan de coronacrisis.

•

De Hypotheker meldt daarentegen dat het aantal hypotheekaanvragen in maart met bijna een derde is gestegen
ten opzichte van februari. Veel huizenbezitters besluiten hun hypotheek over te sluiten vanwege de lage rente.

•

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde vorige week cijfers over de economische gevolgen van
corona, o.a.:
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•

Het merendeel van de ondernemers in consumentgerichte branches gaf in maart 2020 aan een verslechtering
van het economisch klimaat te verwachten in de komende drie maanden.

•

Het producentenvertrouwen industrie is in maart 2020 gedaald naar het laagste niveau na september 2014.
Het vertrouwen ging van 3,7 in februari naar 0,2 (CBS)
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Impact economie
•

Google publiceerde het Community Mobility Report. Dit rapport brengt op basis van locatiegegevens van smartphones het
gedrag van mensen in kaart tijdens de quarantainemaatregelen die in veel landen van kracht zijn. De data werden anoniem
verwerkt. In onderstaande grafieken de situatie voor Noord-Brabant.

Economische impact

Gebiedsbeeld

Positieve maatschappelijke ontwikkelingen
•

Support Your Locals roept heel Nederland op om de lokale producten in de armen te sluiten en samen korte
ketens op te bouwen. Onder de vlag van #supportyourlocalsNL zijn de eerste initiatieven ontstaan. Zo ook in Den
Bosch, waar met lokale producenten of verkopers van voeding speciale voedselboxen samenstellen om
voedselverspilling tegen te gaan en de producenten helpen te overleven. (nieuw)

•

Op de website www.voordewereldvanmorgen.nl zijn meer van deze brede maatschappelijke initiatieven
gebundeld. (nieuw)

•

Op het platform Sterk Brabant kunnen sociale ondernemingen, maatschappelijke en burgerinitiatieven terecht om
bijgestaan te worden met kennis, inspiratie, bereik, impact en ervaring (www.sterkbrabant.nl) (nieuw)

•

Gemeente Eindhoven en het Expat Center hebben een speciale website gelanceerd voor anderstalige
Eindhovenaren, waar behalve informatie over het coronavirus ook positieve verhalen uit de stad gebundeld
worden, bijvoorbeeld om eenzaamheid te bestrijden en het leven wat te veraangenamen. (nieuw)

•

Het Eindhovense bedrijf Ventinova Medical gaat tientallen beademingsapparaten leveren aan ziekenhuizen in
opdracht van het ministerie van VWS. Dankzij een speciale techniek is de apparatuur volgens het bedrijf bij uitstek
geschikt voor corona-patiënten die er het ergst aan toe zijn, aangezien het ook de uitademing controleert, in
tegenstelling tot de meeste apparaten. De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) heeft geholpen bij de
opschaling en versnelde groeispurt.

•

Zie verder de een-na-laatste sheet van deze monitor, met link naar een overzicht met matching-initiatieven.
(nieuw)
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(Maak)industrie
•

Nederlandse durfinvesteerders vrezen voor massale faillissementen
onder de jonge techbedrijven waarin ze investeren. Ook voorzien ze
op korte termijn ruim 53.000 ontslagen. Ze doen een oproep aan
het Kabinet voor steun aan deze startups en scale-ups, die nu
buiten de criteria voor noodhulp vallen. De zogenaamde venturecapitalfondsen vragen om hulp zoals soortgelijke bedrijven in
Frankrijk en Duitsland wel krijgen. Eerder al werd in deze monitor
gemeld dat uit onderzoek van Techleap bleek dat de helft van de
startups binnen drie maanden zonder geld zou zitten. (nieuw)

•

In de week van 23 t/m 29 maart zijn 44 bedrijven en instellingen
(excl. eenmanszaken) door de rechtbank failliet verklaard. Dat zijn
er 16 minder dan in de week ervoor, aldus het CBS. Van alle
bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen,
namelijk 8. In de eerste 13 weken van dit jaar zijn er echter 3
faillissementen minder dan in dezelfde periode van 2019. De trend
is vanaf die tijd redelijk vlak. (nieuw)

•

De Helmondse textielfabrikant Vlisco sluit de komende 7 weken de
fabriek en kantoren. De vraag naar stof is afgenomen en op het
Afrikaanse continent, waar het bedrijf voornamelijk stoffen naar
exporteert, zijn grenzen gesloten. (nieuw)

•

Deze week heeft het European Cluster Collaboration Platform een
speciaal coronaforum gelanceerd, waar bedrijven benodigdheden,
aanbod, vragen, ervaringen en oplossingen binnen hun industriële
cluster kunnen delen. (www.clustercollaboration.eu/coronavirus)
(nieuw)
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Horeca, recreatie & toerisme
•

De actie Help de Horeca heeft binnen twee weken 1 miljoen euro opgeleverd. Er zijn 20.000 waardebonnen
verkocht die op een later moment, als de horeca de deuren weer heeft geopend, kunnen worden verzilverd.
Inmiddels hebben zo’n 6200 horecazaken zich aangesloten bij de actie. (nieuw)

•

Horecaondernemers proberen zich op allerlei manieren staande te houden in deze coronacrisistijd. Ze
stappen in de bezorging, maken afhalen voor klanten mogelijk of verkopen waardebonnen. Zo kunnen bij
het Tilburgse restaurant RAW klanten een houten latje bestellen voor 25 euro die in de zaak komt te
hangen. Wanneer het restaurant weer open gaat krijgen ze in ruil daarvoor een gratis maaltijd. In vier dagen
heeft RAW al 130 latjes verkocht. Ook doet het bedrijf drie dagen in de week met een foodtruck een andere
Tilburgse wijk aan, waar ze ter plekke eten bereiden en dat per fiets bezorgen. (nieuw)

•

KHN stelt met ketenpartners, zoals vastgoedpartijen en leveranciers, een convenant op waarin wordt
afgesproken dat alle partijen in de horeca meewerken aan oplossingen voor de problemen die in de
branche ontstaan door de coronacrisis. (nieuw)

•

De gemeente Boxmeer neemt aanvullende maatregelen ter ondersteuning van ondernemers. Zo wordt
de definitieve aanslag Toeristenbelasting 2019 verschoven naar het najaar van 2020, wordt er geen
voorlopige aanslag Toeristenbelasting 2020 opgelegd en brengt de gemeente in 2020 de jaarlijkse
huurvergoeding voor terrassen van horecaondernemers niet in rekening. (nieuw)

•

Er mag tot 28 april alleen onder voorwaarden overnacht worden in recreatie- en vakantieparken en op
kampeerterreinen in Brabant. Dat hebben de drie veiligheidsregio’s in de provincie besloten. Overnachten is
alleen mogelijk voor mensen die een vaste standplaats hebben, seizoenswerkers, zorgpersoneel dat er
tijdelijk verblijft of voor mensen die om persoonlijke redenen worden ondergebracht.

•

Uit een monitor van NBTC blijkt dat bijna 6 op de 10 Nederlanders vakantieplannen voor de zomer heeft
uitgesteld en bijna de helt twijfelt of het dit jaar op vakantie gaat. De bezettingsgraden van hotels in
Nederland zijn de afgelopen week gekelderd naar 12%, daar waar het in dezelfde week vorig jaar 75%
was.

Recente ontwikkelingen
Impact economie

Branche ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Vraag en aanbod

Economische impact

Retail
•

Uit een rondgang van het FD langs winkeliers blijkt dat de drie grootste kredietverzekeraars van Nederland
stoppen met kredieten aan winkeliers of de kredietlimieten verlagen. Bovendien worden blijkbaar bijna alle nieuwe
aanvragen afgewezen. Zonder garantie van kredietverzekeraars zijn ook banken geneigd zich terug te trekken,
omdat risico’s dan als te hoog worden ingeschat. De krant noemt dat onder andere het Brabantse bedrijf Van
Tilburg Mode gedupeerde is van de maatregel van verzekeraars. (nieuw)

•

Veel winkeleigenaren zien hun inkomsten steeds verder dalen, maar bij tweewielerzaak Rings in Goirle gaan de
zaken juist uitstekend. De verkoop van mountainbikes en racefietsen steeg er in de laatste dagen met 20 tot 30%.

•

Lokale ondernemers uit Midden-Brabant (gemeenten Waalwijk, Tilburg, Heusden, Loon op Zand, Dongen, Gilze en
Rijen, Goirle Hilvarenbeek en Oisterwijk) die vanwege het coronavirus tijdelijk een afhaal- of bezorgservice zijn
begonnen, kunnen zich verenigen op de website www.lokaalvoormekaar.nl. Het is een initiatief van een
webontwikkelaar en reclamebureau uit Waalwijk. Inmiddels hebben 39 ondernemers zich aangemeld, waaronder
bijvoorbeeld kledingzaken die thuis bezorgen.

•

Winkelketen HEMA (met 450 winkels in NL en 200 daarbuiten) laat weten dat het voortbestaan van de
onderneming in gevaar is gekomen doordat de omzet hard is gedaald. Een faillissement kan alleen worden
voorkomen als belangrijke zakelijke relaties het bedrijf lastenverlichting bieden. De winkel betaalt over april en mei
al de helft minder huur en krijgt het personeel pas in het najaar zijn loonsverhoging.

•

De enorme omzetdaling van winkeliers leidt tot grote zorgen over het betalen van huren van hun panden. Ondanks
een oproep van de brancheverenigingen van winkeliers en vastgoedinvesteerders om de betaling van huur uit te
stellen, lijkt een structurele oplossing ver weg. Nog niet alle verhuurders geven gehoor aan die oproep.

•

Bouwmarkten hebben in de week van 16-22 maart ruim de helft meer omzet gedraaid dan in dezelfde week een
jaar eerder, meldt het CBS. De omzet lag zelfs 6 procent hoger dan in de week van Hemelvaart 2019, normaliter
de beste week in het jaar voor de sector.
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Cultuur, sport & evenementen
•

De vereniging van evenementenorganisaties in Nederland, EventPlatform, heeft berekend dat de helft van de
werknemers in de evenementenbranche zijn baan zal verliezen als gevolg van de coronacrisis. En meer dan de
helft van de verwachte omzet gaat in rook op. Dat komt met name door de Kabinetsmaatregelen om tot 1 juni alle
grootschalige evenementen te verbieden. Daardoor is het werk in de branche abrupt tot stilstand gekomen. (nieuw)

•

Nu alle musea zijn gesloten heeft een aantal van hen het mogelijk gemaakt om virtueel de deuren te openen. Zo is
het Noordbrabants Museum in Den Bosch digitaal te bewonderen met een interactieve virtuele rondleiding, om zo
toch toegankelijk te zijn voor het publiek. Ook bij het Van GoghHuis in Zundert is het mogelijk om op afstand de
expositie te bewonderen. (nieuw)

•

NOC*NSF heeft berekend dat de totale schade door corona voor de sport tot 1 augustus 950 miljoen euro
bedraagt. Dit betreft met name het wegvallen van contributies, het mislopen van opbrengst in kantines en het
annuleren van sportevenementen. Het Brabantse aandeel vormt om en nabij 16% van het totaal, waarmee het
voor onze provincie zou gaan om 152 miljoen euro schade, zo becijferde BrabantSport.

•

Onderzoeksbureau Respons stelt na onderzoek dat het coronavirus en de genomen maatregelen ter bestrijding
ervan voor de evenementenbranche in Nederland tot omzetderving van 1,1 miljard euro zal leiden alsmede 1.500
banen zal kosten. Het gaat dan om publieksevenementen en daartoe behoren festivals, (grotere) concerten,
sportevenementen, jaarmarkten, kersmissen en parades/optochten.

•

Kunstloc Brabant raamt op basis van het onderzoek van Respons de schade in Brabant aan de nietgesubsidiëerde cultuursector op 22 miljoen euro.

•

Het LKCA, Kunsten ‘92 en andere belangenbehartigers hebben onderzocht hoe de generieke steunmaatregelen
uitpakken in het culturele veld en signaleren knelpunten als gevolg van beperkte toegang tot overbruggingskrediet,
seizoens- en projectdynamiek en de bijzondere mate waarin met ZZP’ers wordt gewerkt.
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Bouw
•

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht dat er de
komende twee jaar zo'n 40.000 banen zullen verdwijnen als gevolg
van de coronacrisis. Daarmee zou de bouw erger geraakt worden
dan tijdens de financiële crisis in 2008. Door wegvallen van
investeringsplannen wordt een krimp verwacht van 15% van de
totale bouwproductie.

•

De renovatiesector merkt al de gevolgen van de coronacrisis in de
bouw. Woningcorporaties, maar vooral zorginstellingen stellen
renovatiewerkzaamheden uit. In de nieuwbouw kan nog redelijk
worden doorgewerkt aan lopende projecten. Echter, door de
economische krimp en onzekerheid kunnen consumenten de
aankoop van een nieuwbouwwoning gaan uitstellen, wat de start
van geplande nieuwbouwprojecten vertraagt. In Google wordt nu
nog maar ongeveer half zo vaak gezocht op de zoekterm
‘nieuwbouw’ dan voor de eerste coronamaatregelen van het
Kabinet, aldus ING.

•

Branchevereniging NVB voor ontwikkelaars en bouwondernemers
roept het Kabinet op om meer geld en ondersteuning beschikbaar
te stellen voor digitalisering van de gemeentelijke processen. Met
name in kleinere gemeenten valt de planvorming en
vergunningverlening namelijk fors terug, omdat de betrokken
ambtenaren door de restrictieve maatregelen niet te bereiken zijn.

Gebiedsbeeld
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Agrarische sector
•

Aangezien de korte periode dat asperges kunnen worden geoogst samenvalt met de genomen maatregelen tegen
het coronavirus, is een initiatief gestart met de steun van onder meer ZLTO, die aspergetelers koppelt aan
horecaondernemers: www.aspergesvandeteler.nl. Normaal gesproken zou de helft van de oogst naar de horeca
gaan, maar die zijn vanzelfsprekend gesloten. Zij die het witte goud niet kunnen missen en de telers willen steunen
kunnen via de website verkooppunten in de buurt vinden. (nieuw)

•

Uit een enquête van Treeport, vereniging van boomkwekerijen in West-Brabant, onder haar leden blijkt dat een
kwart een omzetdaling tussen de 50% en 100% verwacht. op korte termijn een omzetdaling van 40% verwacht. In
een scenario dat de huidige maatregelen voortgezet worden bedraagt het verwachte omzetverlies op korte termijn
meer dan 5,5 miljoen euro.

•

Land- en tuinbouworganisaties ZLTO, LTO Noord en LLTB zijn een campagne gestart, KoopOnzeOogst, om
boeren en tuinders te steunen met de promotie en afzet van hun verse voorraad. Vraag en aanbod worden zo bij
elkaar gebracht en worden lokale initiatieven, zoals Support Your Locals, EtenOver, Boerschappen en De
Streekboer, extra gepromoot (www.facebook.com/KoopOnzeOogst).

•

LTO heeft een platform opgericht: Help Ons Oogsten (www.helponsoogsten.nl). Met het platform wordt vraag en
aanbod samengebracht; mensen die nu zonder werk zitten te verbinden met mensen die werk hebben in de
agrarische sector. Gezien het weer en het oogstseizoen dat in aantocht is, verwacht men een grote stroom
arbeiders nodig te hebben.

Gebiedsbeeld
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Vervoer, logistiek & transport
•

Luchtvaartmaatschappij Wizzair is per direct gestopt met vluchten van Roemenië naar Eindhoven. Net als
afgelopen week zou Wizzair deze week honderden seizoensarbeiders naar Eindhoven vervoeren. Maar door een
nieuw besluit van de Roemeense overheid kan dat niet meer. De vliegtuigen vanuit Oost -Europa zaten de
afgelopen dagen vol met zogezegd aspergestekers en aardbeienplukkers, met name voor Duitse bedrijven. De
volle busjes met seizoensarbeiders rond de luchthaven zorgden het afgelopen weekend voor grote
verontwaardiging op social media. Wizzair vliegt echter nog wel vanuit Hongarije en Bulgarije. (nieuw)

•

Taxichauffeurs hebben een petitie overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken. Duizenden
taxichauffeurs verliezen omzet door het wegblijven van toeristen en de oproep van de regering om zo min mogelijk
te reizen, stelt de brancheorganisatie. Ook zij willen in aanmerking komen voor de noodmaatregelen van het
Kabinet. (nieuw)

•

Op de Brabantse wegen is om en nabij 40% minder verkeer op de weg ten opzichte van begin maart, zo blijkt uit
cijfers van Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). Het vrachtverkeer is minder afgenomen. In Brabant
rijden 6% minder vrachtwagens op de weg.

•

Het aantal instappers in het openbaar vervoer is met bijna 90% gedaald ten opzichte van een vergelijkbare dag in
2019. Dat meldt het CBS op basis van cijfers van Trans Link Systems, het bedrijf achter de ov-chipkaart.
Woensdag werd er 540.000 keer ingecheckt. Op een gemiddelde woensdag in 2019 was dat 4.430.000 keer.

•

Google berekende dat tussen half februari en eind maart ruim een derde van het aantal Nederlanders (35%)
minder naar hun werk reisden. Dat blijkt uit statistieken over reisbewegingen.
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(Inter)nationaal mediabeeld
•

Oostenrijk gaat als eerste Europese land de strenge maatregelen tegen corona geleidelijk versoepelen. Omdat
Oostenrijk sneller en intensievere maatregelen tegen het virus had getroffen vergeleken met andere landen,
kunnen de maatregelen nu eerder versoepeld worden, aldus Bondskanselier Kurz (NOS)

•

Ondernemersvoorman Hans de Boer stelt dat ondernemers in Nederland er rekening mee moeten houden
dat ze tot en met de meivakantie te maken hebben met de huidige maatregelen rond het nieuwe
coronavirus. Daarna moet de economie weer langzaam op gang komen. (RTLZ)

•

Nederlandse durfinvesteerders vrezen voor massale faillissementen onder de jonge techbedrijven waarin ze
investeren. Ook voorzien ze op korte termijn ruim 53.000 ontslagen. Ze doen een oproep aan het kabinet voor
steun aan deze zogeheten start-ups en scale-ups, die nu buiten de criteria voor noodhulp vallen. (FD)

•

Het UWV had vanochtend binnen drie uur na opening van de NOW -regeling 15.000 aanvragen van werkgevers
ontvangen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. (Accountancyvanmorgen.nl)

•

Ondernemers vinden de informatie over de overheidsregelingen – TOGS, TOZO, NOW en GO – (zeer) onduidelijk.
Dit blijkt uit een peiling van de KvK onder 10.000 ondernemers. (RTLZ)

•

De drie grootste kredietverzekeraars (Atradius, Euler Hermes en Cofac) beëindigen of verlagen massaal hun
kredietlimieten, waardoor ondernemers in de detailhandel hun kaspositie razendsnel zien verslechteren. Hoe
schrijnend de situatie is voor getroffen winkeliers, er moet ook begrip zijn voor de opstelling van financiële partijen,
zegt Lex Hoogduin, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. (FD).

Mediabeeld

•

Het kabinet wil het noodloket voor de TOGS-regeling voor meer getroffen sectoren openstellen. Staatssecretaris
Mona Keijzer noemde zelf in EenVandaag tattooshops en tandartsen, maar ook de sector recreatie en watersport
(campings en bungalowparken). (De Ondernemer)

(Nood)maatregelen

•

Zelfstandigen blijken helemaal niet zo zelfstandig. FNV Zelfstandigen: “Wij zijn geschrokken van het enorme aantal
zelfstandigen dat zich direct voor de steunmaatregel heeft gemeld, omdat zij in acute financiële nood komen. Naar
schatting 50% van alle zzp'ers heeft geen enkele financiële buffer opgebouwd (RTLZ) (NRC).
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•

De banen van meer dan 800.000 mensen met een flexcontract zijn in gevaar aldus vakbond FNV op basis van
een optelsom van het aantal mensen in Nederland met een heel onzekere aanstelling. Die werknemers
worden momenteel massaal op straat gezet door werkgevers, waaronder veel uitzendbureaus. (Telegraaf)

•

Eventplatform, de vereniging van evenementorganisaties, berekent: de helft van de werknemers verliest zijn
baan en meer dan de helft van de omzet gaat in rook op (AD).

•

De actie Help de Horeca heeft binnen twee weken 1 miljoen euro opgeleverd. Er zijn ruim 20.000 waardebonnen
verkocht die op een later moment, als de horeca de deuren weer heeft geopend, kunnen worden verzilverd (De
Ondernemer). Met name horeca-aangelegenheden die pas open zijn of nog moeten openen, worden hard getroffen
door de coronacrisis (AD).

•

Tijdens de coronacrisis proberen sommige ondernemers ten koste van alles hun eigen hachje te redden, anderen
bieden juist hulp en laten zich van hun beste kant zien. En dat heeft effect op hun imago. "Sommige bedrijven
zakken door het ijs omdat ze nu glashard voor zichzelf kiezen", vertelt Paul Stamsnijder van De Reputatiegroep. En
dat doet je naam geen goed. "Het publiek is niet dom. Mensen hebben zoiets feilloos door." (RTL)

•

Recreatiebedrijf Molecaten overleefde vele crises en tegenslagen, maar wordt nu wederom zwaar getroffen. 'In
normale tijden boeken gasten voor een bedrag tussen €50.000 en €65.000 per dag', zegt Luke Slager, samen met
zijn broer en zwager directeur bij Molecaten. 'Dat viel in een keer terug naar slechts €5000 per dag.' (FD)
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Regionaal mediabeeld
•

150 miljoen euro schade voor de sport in Brabant. Dat becijfert BrabantSport als consequentie van de
coronacrisis. De gevolgen kunnen op termijn nog groter worden. Directeur Michel Reinders: “Financiële
klappen bij grote bedrijven en faillissementen bij het midden- en kleinbedrijf werken direct door in de sport.
Bestaande sponsorcontracten worden opgezegd en er is weinig bereidheid om nieuwe contracten aan te
gaan." (Omroep Brabant)

•

Op Eindhoven Airport landden tot dit weekend nog vier keer per dag vluchten uit Roemenie en Hongarije. Aan
boord seizoensarbeiders, vooral aspergestekers en aardbeienplukkers voor met name Duitse
bedrijven. Luchtvaartmaatschappij Wizzair is inmiddels per direct gestopt met vluchten van Roemenië naar
Eindhoven. (BD)

•

De gemeente Eindhoven komt met een speciale site voor anderstalige Eindhovenaren waar behalve informatie
over het coronavirus ook positieve verhalen uit de stad gebundeld worden. (ED)

•

Meer dan tachtig huurders hebben inmiddels bij de twee grootste woningcorporaties in Den Bosch aan de bel
getrokken. Daarbij gaat het vooral om zzp’ers, flexwerkers en mensen met een nulurencontract die als gevolg
van de coronacrisis een huurachterstand dreigen op te lopen voor hun woning of werkruimte. (BD)

•

In de nieuwsbrief van de BOM meer informatie over de Corona Impact Scan, het Corona Rebuild Program en
de Corona Update. (BOM)

•

Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ziet dat veel ondernemers met bezorging of andere initiatieven
proberen toch wat inkomsten te generen. Zoals restaurant RAW in Tilburg. Wel merkt directeur Dirk Beljaarts
op dat het ‘geen halleluja-verhaal’ is. Het is een noodgreep die niet altijd loont. (BD)

•

Zorgverzekeraars komen met financiële maatregelen voor onder meer tandartsen, diëtisten en
fysiotherapeuten. Deze beroepen komen niet in aanmerking voor de NOW-regeling (NOS)
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Sociale media
•

Het aantal berichten op sociale media neemt heel licht af. Het overwegend negatieve sentiment in dit
verband hangt samen met berichten naar aanleiding van de discussie over het (langzaam) opstarten van
de Nederlandse economie en de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Die discussie wordt
steeds vaker en openlijker gevoerd, maar leidt tot felle reacties.

Economische impact
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Sociale media
•

Online aandacht voor een tool van Google waarmee je per land kunt zien hoe de
maatschappij anders is gaan bewegen door Corona.

•

Data-expert @boeschoten verwijst naar een artikel met opmerkelijke grafieken
die laten zien hoe Nederland tot stilstand kwam door corona.

•

Econoom en journalist @mathijsbouman verwees naar een infographic met
optimistische grafieken, namelijk hoe Nederland er economisch voor stond voor
de corona-uitbraak.

•

Op sociale media toenemende aandacht voor hoe de wereld er na de coronapandemie uit gaat zien en welke veranderingen er in de economie, sectoren en
de maatschappij als geheel zullen optreden.

•

Ook steeds meer aandacht voor de ‘exit-strategie’. Ondernemers en deskundigen
pleiten voor duidelijkheid van het kabinet. Hoe kunnen we de economie straks
weer langzaam op gang brengen?

Economische impact

Noodmaatregelen
•

Het volledige overzicht van
alle maatregelen die het kabinet sinds
17 maart heeft afgekondigd is te vinden
op staat op rijksoverheid.nl.

•

De provincie Noord-Brabant maakt 5
miljoen euro vrij om de impact van het
coronavirus op de Brabantse
economie te verzachten. Op dit
moment wordt met deze middelen in
overleg met alle arbeidsmarktregio's
gewerkt aan het inrichten van
werkgeversservicepunten. Deze zijn in
de loop van volgende week, als het
loket voor de nieuwe NOW-regeling
opengaat operationeel.

•

Daarnaast ligt er nog een voorstel om
de komende vier jaar 16 miljoen euro te
investeren in de arbeidsmarkt. Versneld
wordt gewerkt aan een digitaal
onderwijsplatform met het aanbod in
Brabant voor werkenden.

•

De provincie blijft met partners in
overleg of er nog aanvullende
maatregelen nodig zijn.
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Matching vraag en aanbod, steun & informatie
•

De afgelopen weken zijn veel initiatieven ontstaan om de gevolgen van het het coronavirus in Brabant op te vangen
en de impact te verkleinen. Denk aan digitale platforms waar vraag en aanbod van arbeid, producten en diensten
bij elkaar worden gebracht, websites met informatie voor ondernemers en zzp'ers en overzichtspagina's met
steunmaatregelen.

•

De provincie Noord-Brabant heeft deze plekken geïnventariseerd en samengebracht in een overzicht. Via
onderstaande button heeft u toegang tot dit overzicht. Het staat u vrij om deze gegevens te gebruiken en te delen
met anderen.

•

We breiden de lijst graag uit. Dus heeft u aanvullingen of wijzigingen voor de lijst? Laat het ons dan weten via
corona@brabant.nl. We actualiseren de lijst iedere week.
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KLIK HIER VOOR DE INVENTARISATIE

Economische impact

Gebiedsbeeld

Noodmaatregelen
•

Veel gemeentes in Brabant hebben maatregelen genomen om ondernemers en zzp'ers te steunen, o.a. door uitstel
van het betalen van gemeentelijke belastingen en coulanceregelingen voor het betalen van huur en/of het voldoen
aan subsidievoorwaarden.

•

De Europese Unie neemt de volgende maatregelen in de aanpak van de impact van het coronavirus:

–

Er is 37 miljard euro beschikbaar in een speciaal investeringsfonds (het Corona Response Investment
Initiative (CRII)) voor de hardst getroffen plekken in de economie.

•

Het toepassingsgebied van het Solidariteitsfonds wordt uitgebreid met gezondheidscrises. Hierbij zou het in
eerste instantie gaan om zo'n 800 miljoen euro.

•

De lidstaten hebben afgesproken dat extra steunmaatregelen buiten de regels van het begrotingspact vallen.
Lidstaten kunnen dus overheidstekorten laten oplopen als dat nodig is.

•

Strenge regels voor staatssteun worden soepeler gehanteerd bij Europese of nationale steun aan bedrijven
die in de problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus.

•

De interne markt moet blijven functioneren. Er moet dus geen eenzijdige actie worden ondernomen door
lidstaten.

•

Om de gevolgen van de corona-uitbraak op te vangen wil de Commissie de meerjarenbegroting 20212027 (MFK) verhogen en het aandeel voor regionaal beleid hierin vergroten.
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Over deze monitor

Signalen doorgeven
Heeft u informatie en/of signalen die interessant zijn om mee te nemen in de
Brabantse Impact Monitor? Dan kunt u deze sturen naar corona@brabant.nl.
Abonneren
Wilt u de Brabantse Impact Monitor direct in uw mailbox ontvangen?
Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier >

Over de monitor
De Brabantse Impact Monitor is een initiatief van de provincie Noord-Brabant,
programma Economie en Talentontwikkeling, met medewerking van de leden en
partners van PACT Brabant en de regionale ontwikkelmaatschappijen in Brabant.
We streven ernaar de Brabantse Impact Monitor drie keer per week te versturen,
op maandag, woensdag en vrijdag.

