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• Aantal vastgestelde besmettingen wereldwijd: 230.000.

• In Nederland zijn 2.994 mensen positief getest (toename van 534 in 24 uur). 
725 daarvan werken in de zorg.

• 634 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in een ziekenhuis

• 106 mensen zijn aan het virus overleden.

• Officieel 1012 besmettingen in Brabant. Tilburg (133) en Breda (121) kennen de meeste 
officiële besmettingsgevallen, gevolgd door Meierijstad (81) en Uden (71). 

Bron: Bureau Louter www.bureaulouter.nl

http://www.bureaulouter.nl


• Bewoners van verpleeghuizen mogen geen bezoek meer ontvangen om hen beter te beschermen. Voor bewoners 
die stervende zijn wordt een uitzondering gemaakt.

• ING, ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben samen besloten dat kleine ondernemingen met een 
financiering tot 2,5 miljoen euro een half jaar uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. ABN AMRO geeft 
alle zakelijke klanten met een soortgelijk krediet zes maanden uitstel.

• De Nederlandsche Bank verlicht kapitaal- en buffereisen voor banken om de kredietverlening op gang te houden. 
Hierdoor zouden banken 200 miljard euro extra moeten kunnen uitlenen.

• De ECB trekt 750 miljard euro extra uit, boven op de eerder aangekondigde 250 miljard, voor een programma om 
staats- en bedrijfsobligaties op te kopen.

• De GP van Zandvoort is afgelast, de Marathon van Rotterdam is verplaatst.

• Ruim 10.000 mensen met een achtergrond in de zorg hebben zich aangemeld via de beroepsorganisatie NU'91 
om te helpen de coronacrisis het hoofd te bieden. Een kwart daarvan staat nog officieel geregistreerd als 
zorgverlener en kan vrijwel direct aan het werk.

• Het kabinet heeft op dinsdag 17 maart een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd ter waarde van tientallen 
miljarden euro's (zie voor meer informatie pagina Overzicht (nood)maatregelen Kabinet). Eerder maakte het 
kabinet al bekend dat eet- en drinkgelegenheden, scholen, kinderopvang en sportclubs tot 6 april 2020 gesloten
zijn.

• De provincie Noord-Brabant heeft versneld 5 miljoen euro vrij gemaakt om de impact van het coronavirus op de 
Brabantse economie te verzachten. Daarnaast ligt er nog een voorstel om de komende vier jaar 16 miljoen euro te 
investeren in de arbeidsmarkt. De provincie blijft met partners in overleg of er nog aanvullende maatregelen 
nodig zijn. 

• De KvK heeft samen met VNO-NCW en MKB-Nederland een speciaal telefoonnummer voor ondernemers: 0800-
2117. Daar kunnen ondernemers terecht voor a hune vragen met betrekking tot de gevolgen van de Corona-
epidemie.
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• Rabobank: de Nederlandse 
komt vanwege de coronacrisis 
dit jaar in een recessie terecht. 
Verwacht wordt dat de 
economie met 0,2% zal 
krimpen. Die effecten zijn 
tijdelijk, wanneer de 
virusuitbraak tenminste vanaf 
de tweede helft van het jaar 
wordt bezworen.

• Alle sectoren gaan de impact 
voelen, maar de grootste 
krimp zal zich volgens de 
Rabobank in 2020 voordoen bij 
de horeca, cultuursector, 
bouw, sierteelt en 
transportsector.

• Ook de zakelijke 
dienstverlening, handel en 
industrie voelen de gevolgen.



• Het aantal faillissementen is in enkele dagen tijd geëxplodeerd. Maandag gingen er 47 bedrijven 
failliet, dinsdag 55. Dat is een verdubbeling van het tempo van de afgelopen jaren. Volgens Scheurs, 
de voorzitter van de vereniging van curatoren, kan het echter bijna niet aan het corona-virus liggen, 
aangezien het zo'n 3 weken duurt voordat na de aanvraag het faillissement wordt uitgesproken.

• Voor het eerst in een maand stevent de AEX af op weekwinst. Hoewel nog altijd 30% lager dan waar 
de Amsterdamse beursindex een maand geleden op stond.

• Rabobank-economen: het coronavirus zal ook de huizenmarkt raken en zal leiden tot een minder 
harde prijsstijging dan de voorspelde 5,5%. Tot een prijsdaling zal het niet komen, omdat de krapte 
op de woningmarkt nog altijd groot is.

• Zzp'ers, tijdelijke werknemers en oproep- en uitzendkrachten dreigen als eerste hun baan te 
verliezen als het werk stil valt. Roep vanuit uitzendbranche om extra bescherming voor flexwerkers.

• Ook zorgen vanuit de bouw en landbouw. ZLTO vraagt acute aandacht voor het feit dat veel 
arbeidsmigranten zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst. Het is onduidelijk of de vele 
seizoenswerkers straks weer terug (kunnen) keren. Zo zit aardbeienteler Van Asseldonk uit Gemert 
ineens zonder seizoensarbeiders, terwijl die juist de komende drie maanden essentieel zijn.

• Ook Bouwend Nederland krijgt signalen van bouwbedrijven dat veel buitenlandse krachten 
vertrokken zijn. Zij doen tevens de oproep aan de overheid om lopende bouwwerkzaamheden door 
te laten gaan, zo veel mogelijk onderhoudswerkzaamheden naar voren te halen en aanbestedingen 
doorgang te laten vinden, om een toekomstige dip in werkzaamheden te voorkomen.
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• Vos Kunststoffen uit Veen is de komende weken volgeboekt om kunststof platen te leveren aan 
bijvoorbeeld supermarkten om kassa- en baliepersoneel te beschermen.

• Verschillende platforms, bijvoorbeeld uit Oss (Talenten Campus), Schijndel (NL Mobiliseert) en 
Veghel (FlexExchange) helpen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in deze tijd te verbinden. 
Bijvoorbeeld om obers, koks en ZZP'ers die thuiszitten een tijdelijke baan te laten vinden in onder 
meer distributiecentra en logistiek, waar ze juist een tekort hebben aan personeel.

• Macawi Respiratory uit Best krijgen momenteel orders vanuit de hele wereld binnen, waardoor de 
vraag tienmaal hoger ligt dan normaal gesproken. Het bedrijf ontwikkelt en produceert 
beademingsmodules. Hun toeleveringsketen zet momenteel alles op alles om te kunnen uitleveren.

• Het bedrijf Montapacking, met vestigingen in Roosendaal, Waspik, Oosterhout en Breda, dat de 
logistiek verzorgt voor ruim 600 webwinkels, noteert sinds afgelopen week twintig procent groei in 
het aantal pakketten. De verwachting is dat het aandeel gaat groeien richting de vijftig procent groei 
rondom de kerstpiek.

• Thuisbezorgd.nl krijgt honderden aanvragen meer van restaurants om zich aan te sluiten op het 
bezorgplatform. Ook Uber Eats, Deliveroo en Domino's bezorgen vrolijk door. Online supermarkt 
PicNic krijgt zoveel extra bestellingen binnen dat het op zoek is naar honderden nieuwe 
medewerkers.

• De binnensteden zijn weliswaar bijna leeg, maar de wijkwinkelcentra profiteren van hamstergedrag. 
Daar is een gemiddelde toename van 8% aan passanten. In Brabant zijn echter de 
passantenaantallen gaan dalen na de specifieke eerste gezondheidsmaatregelen voor Brabant.
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• Eet- en drinkgelegenheden zijn tot 6 april gesloten, evenementen afgelast, theaters en musea dicht.

• KHN meldt dat er signalen van ondernemers binnen komen die het einde van de maand niet dreigen te halen qua 
liquiditeit. De maatregelen van het Rijk bieden voor hen niet altijd soelaas. De huur van vastgoed is een grote 
kostenpost alsmede licentiegelden van bijvoorbeeld muziek en tv-gelden.

• De Veghelse groothandel Sligro wordt hard geraakt door de crisis. De omzet is 70 tot 75 lager dan normaal, 
aangezien het veel klanten heeft in de Nederlandse horeca. Bij de groothandel mogen 
nu ook particulieren inkopen doen.

• Supermarktketen Jumbo (eveneens uit Veghel) zet medewerkers van La Place in op distributiecentra en in 
winkels. Zij kunnen sinds de sluiting van de horeca niet meer op hun eigen werkplek terecht.

• Gastvrij Nederland (verzameling branche-organisaties in de bezoekerseconomie) doet een oproep aan het Kabinet 
voor sectorspecifieke, versnelde en aanvullende sten- en herstelmaatregelen, waaronder een hersteloffensief 
voor de langere termijn.

• Nu niemand meer uit eten kan hebben vele restaurants besloten een bezorgdienst op te zetten om menu's bij 
mensen thuis af te leveren. Zo ook sterrenrestaurant Monarh in Tilburg, waar je voor 59 euro een 4-gangenmenu 
thuis bezorgd krijgt.

• Recent onderzoek Koninklijke Horeca Nederland:
(voordat de algehele maatregel van sluiting tot 6 april van kracht was)

• Bijna alle Brabantse horecaondernemers (93%) geven aan negatieve gevolgen te ervaren.

• Brabant kent in vergelijking met andere provincies het grootste percentage extra annuleringen (61% tegen 48% 
landelijk) in vergelijking met normale periode.

• Ruim een derde van de ondernemers (34%) zegt niet voldoende buffers te hebben om meer dan 1 maand te 
kunnen overbruggen.
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• Alle evenementen in Brabant afgelast.

• Alle musea zijn nu gesloten. Het Noordbrabants Museum zag in 3 weken tijd het aantal bezoekers 
teruglopen van 6500 per week naar 150 per dag en sluit uiteindelijk op 12 maart de deuren. De 
inkomstenderving uit gemiste entreegelden bedroeg daarvoor al 70.000 euro per week.

• Cultuurfonds Brabant C schort voor de projecten die momenteel een rentedragende lening bij hen 
hebben de aflossingen en rentebepalingen die gepland stonden voor de komende zes maanden op. 
Brabant C biedt bovendien hun business support en denkkracht aan voor projecten waar ze partner 
van zijn.

• De Brabantse theaters en muziekgebouwen spreken van een schade van €2,3 miljoen tot het einde 
van de maand. Als acuut probleem wordt het uitbetalen van vakantiegeld genoemd.

• Festivalorganisaties voorzien enorme kring van zzp'ers van werk (zoals makers, technici en 
marketeers). Er is door afgelastingen geen werk voor hen.

• Midpoint: "orderportefeuilles van Brabantse bedrijven binnen de evenementenbranche drogen op"

• Oproep aan de overheid vanuit de branche: "ga soepeler om met het verlenen van vergunningen
voor evenementen voor na de Corona-periode" (bijvoorbeeld: vraag geen kosten voor vergunningen 
en versoepel regelgeving voor geheel 2020).
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• Ministerie van I&W versoepelt tijdelijk enkele onderdelen van de rij- en 
rusttijdenregeling, waardoor de bevoorrading van essentiële goederen niet in het geding 
komt. Daarbij wordt ook door minister Van Nieuwenhuizen de oproep gedaan om in 
wegrestaurants en benzinepompen de toiletten open te houden voor 
vrachtwagenchauffeurs.

• Veel gemeenten verruimen de venstertijden, uren op een dag waarop vrachtwagens de 
stad in mogen om te laden en te lossen. Daardoor is het eventueel mogelijk 's nachts te 
bevoorraden. Waar een gemiddelde supermarkt doorgaans 1 à 2 keer per dag wordt 
bevoorraad is dat nu 4 à 5 keer per dag.

• TLN heeft gevraagd om gedoogbeleid rondom (nascholings)cursussen voor Code95 en 
ADR-certificaat. Aangezien de cursussen nu niet worden gegeven kunnen chauffeurs 
waarvan de code afloopt niet meer beschikken over een geldig rijbewijs van 
vakbekwaamheid.

• OV-NL meldt dat het aantal reizigers in de ochtendspits is gedaald met 85%. Totaal aantal 
reizigers gemiddeld gedaald met 50%.

• Stad- en streekvervoer loopt vanwege de afname van reizigers 60 miljoen euro per maand 
mis.

• Daarentegen: geen files op de Brabantse snelwegen, substantiële stikstofreductie en een 
betere luchtkwaliteit (en max. 100 km/uur)

• Taxibedrijven (bijvoorbeeld in zorgvervoer) hebben weinig tot geen ritten en dreigen om 
te vallen.
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• Philips schroeft de productie van medische apparatuur, zoals CT-scanners en beademingsapparatuur, 
op. De wereldwijde vraag stijgt sterk vanwege de corona-uitbraak. Voor de toelevering van 
componenten is het technologiebedrijf wel afhankelijk van partijen in Azië, Europa en Amerika.

• VDL Nedcar en DAF hebben de productie gestaakt en de deuren gesloten, in navolging van vrijwel 
alle Europese autofabricanten. De toeveleringsketen is niet meer toereikend.

• Sentiment binnen (maak)industrie begint langzaam aan om te slaan van 'geen zorgen' naar 
'zorgelijk', zo blijkt uit contacten met regionale Brabantse ontwikkelmaatschappijen. Het wordt 
steeds lastiger om de productie op peil te houden nu een deel van het personeel niet komt werken.

• Er komen steeds meer meldingen binnen dat door de onzekerheid orderboeken vanaf de tweede 
helft van 2020 leeg lopen.

• Leveringen uit China komen wel weer op gang. Ook hebben we van de Chinese zusterregio van de 
provincie een aanbieding ontvangen voor mondkapjes.

• Behoefte aan informatie-uitwisseling tussen bedrijven in de keten van toelevering over kennis, 
problemen en oplossingen.

• Een aantal branches stelt meld- en informatiepunt open voor vragen en tips, bijvoorbeeld hoe je de 
continuïteit van je bedrijf kunt garanderen, zoals de FME: https://www.fme.nl/nl/nieuws/meld-
informatiepunt-coronavirus en KMU: https://metaalunie.nl/Actueel/Coronavirus. Bovendien 
organiseert de FME webinars over de impact van het coronavirus.
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https://metaalunie.nl/Actueel/Coronavirus


• De Europese Centrale Bank (ECB) komt met een financieel hulpprogramma van 750 miljard 
euro, het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Met het PEPP wil de ECB staats-
en bedrijfsobligaties gaan opkopen om die markten aan de gang te houden (NRC)

• Dat we afstevenen op een recessie lijkt inmiddels onontkoombaar. De vraag is hoe we er straks 
weer uitkomen (NOS).

• Het aantal faillissementen is stevig toegenomen de afgelopen dagen. Maandag gingen 47 
bedrijven failliet, dinsdag waren dat er al 55. Dat is een verdubbeling van het tempo van de 
afgelopen jaren (Volkskrant).

• Corona zorgt ook voor een dreigend personeelstekort voor landbouwbedrijven door 
arbeidsmigranten die naar huis vertrokken zijn 
(Omroep Brabant)

• De meeste ondernemers krijgen zware klappen door de coronacrisis, maar bij sommige 
winkels is het erg druk. In onder meer tuincentra, bouwmarkten en houthandels is het 
aanpoten voor het personeel. (NOS)

• ING, ABN Amro, Rabobank, de Volksbank en Triodos geven het midden- en kleinbedrijf een 
half jaar aflospauze. (Telegraaf). Ook willen banken particulieren die (financieel) geraakt 
worden door corona te hulp gaan schieten (RTL Z)

• Ook vanuit ondernemers en branches zelf ontstaat hulpinitiatieven. Met hulp van bedrijven 
zoals Heineken, Sligro, Unilever en Van Geloven wordt de website helpdehoreca.nl opgetuigd, 
waar mensen waardebonnen kunnen kopen voor hun favoriete restaurant of café.
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/19/750-miljard-van-ecb-moet-nieuwe-eurocrisis-voorkomen-a3994266?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Economie&utm_content=&utm_term=20200320
https://nos.nl/l/2327680
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/aantal-faillissementen-geexplodeerd~b363fbd6/
http://feed.omroepbrabant.nl/share/3174318
https://nos.nl/l/2327681
https://www.telegraaf.nl/financieel/852405538/banken-werpen-mkb-er-reddingsboei-met-uitstel
https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/artikel/5062466/hypotheek-op-pauze-vanwege-coronavirus
https://www.helpdehoreca.nl/


• De provincie Noord-Brabant trekt per direct 5 miljoen uit om de impact van het coronavirus op de 
Brabantse economie en werkgelegenheid te verzachten. Daarnaast ligt er nog een voorstel om de 
komende vier jaar 16 miljoen te investeren in de arbeidsmarkt. (Omroep Brabant)

• De Belastingsamenwerking West-Brabant geeft ondernemers in West-Brabant financiele ruimte: ze 
krijgen drie maanden respijt voor het betalen van de gemeentelijke belastingen. (BN De Stem)

• Groothandel Sligro wordt hard geraakt door de coronacrisis. De groothandel in Veghel is 
hoofdzakelijk leverancier voor Nederlandse horeca. Later werd bekend dat groothandels open 
mogen voor particulieren (zie artikel BD).

• Gemeentes, uitvoeringsorganisaties en ondernemersorganisaties benaderen ondernemers met 
gerichte informatie over hulp en ondersteuning steunmaatregelen, zoals Midpoint Brabant, 
Brainport Eindhoven en de gemeente Helmond.

• Ook kennis-, branche- en belangenorganisaties houden op hun website bij wat de gevolgen zijn van 
corona voor hun branche. Zo is Kunstloc Brabant gestart met een liveblog over de gevolgen van 
corona voor de culturele sector in Brabant.

• Agrarische bedrijven in Brabant dreigen in grote problemen te komen nu landen als Polen hun 
grenzen op slot hebben gegooid. Een aardbeienteler uit Gemert heeft het gebrek 
aan seizoensarbeiders creatief opgelost: horeca-ondernemer Paddy van Lieshout komt met zijn 
medewerkers bijspringen (ED).

• Steeds meer winkels sluiten hun deuren. Zoals de kapsalons van Mijnkapper.today, met zaken in 
Heeswijk-Dinther, Oss, Uden, twee in Veghel, en Sint-Oedenrode. In de kappersbranche heerst grote 
onduidelijkheid over wat wijsheid is: openblijven of sluiten (zie artikel BD).
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https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3173892/Provincie-steunt-Brabantse-economie-met-miljoenen-vanwege-coronacrisis
https://www.bndestem.nl/moerdijk/uitstel-van-betaling-voor-alle-ondernemers-in-west-brabant-het-is-een-zware-tijd~a6855e9b/
https://www.bd.nl/brabant/coronacrisis-raakt-sligro-hard-omzet-70-tot-75-procent-lager~ade81c55/
https://www.midpointbrabant.nl/gevolgen-corona-wat-kun-je-doen-als-midden-brabantse-ondernemer/
https://twitter.com/StSteenbakkers/status/1241046430544003072
https://twitter.com/EconomieHelmond/status/1240590799223521280
https://www.kunstlocbrabant.nl/nieuws/liveblog-corona-en-de-culturele-sector-3823
https://www.ed.nl/dossier-coronavirus/aardbeienteler-uit-gemert-zit-door-corona-zonder-poolse-seizoenskrachten-eetcafe-uit-beek-en-donk-springt-bij~a84fc557/
https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/kappersketen-sluit-toch-de-deuren-regelgeving-onduidelijk~a129bbdd/


Het aantal berichten op sociale media is de afgelopen dagen iets afgenomen ten opzichte van 
het begin van de week. Het sentiment werd iets negatiever, na de 'opleving' die vooral verband 
hield met de aankondiging van de steunmaatregelen door het kabinet. Inmiddels gaat het op 
sociale media vooral weer over de negatieve economische impact op de economie en grote en 
kleine ondernemers en ondernemingen.
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• Veel aandacht voor het dreigende tekort 
aan beschermingsmiddelen voor de zorg. Er worden 
oproepen gedeeld om mondkapjes in te leveren bij 
ziekenhuizen. Voor mensen die mondkapjes nog verhandelen 
is weinig begrip.

• Op sociale media nog steeds (en steeds meer) aandacht voor 
allerlei positieve en hartverwarmende initiatieven. Op 
Linkedin zette Farah Clark 10 Brabantse initiatieven op een rij.

• Over de gevolgen van corona verschijnen veel fake-berichten 
op sociale media. NUcheckt maakte een overzicht van foto's 
die afgelopen week met een onjuiste begeleidende tekst 
rondgingen.

• En uiteraard zijn sociale media belangrijke kanalen om 
ondernemers te wijzen op allerlei vormen van hulp en 
ondersteuning, kleinschalig en geinstitutionaliseerd.

ACTUEEL BEELD

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen

Impact economie

Ontwikkelingen per branche

Mediabeeld >

(NOOD)MAATREGELEN

OVER DEZE MONITOR

SOCIAL MEDIA

https://www.linkedin.com/pulse/coronahulp-de-10-mooiste-brabantse-initiatieven-op-een-farah-clark/
https://www.nu.nl/coronavirus/6038970/deze-coronaberichten-op-sociale-media-kloppen-niet.html


• Zie de Kamerbrief van 17 maart 2020 met betrekking tot het noodpakket van 
economische maatregelen:

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (min SZW)
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (min SZW en gemeenten)
3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (min EZK)
5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (min EZK)

6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (min LNV)
7. Overleg over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

8. Compensatieregeling getroffen sectoren (min EZK)

• Eerder al kondigde het Kabinet aan de werktijdverkorting op te stellen (nu gesloten) en 
de Borgstelling MKB-kredieten te verruimen. Zie de Kamerbrief van 12 maart 2020 over 
de eerste maatregelen als gevolg van het coronavirus.

• De provincie Noord-Brabant maakt per direct 5 miljoen euro vrij om de impact van het 
coronavirus op de Brabantse economie te verzachten. Daarnaast ligt er nog een 
voorstel om de komende vier jaar 16 miljoen euro te investeren in de arbeidsmarkt. De 
provincie blijft met partners in overleg of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2020/03/12/kamerbrief-over-economische-maatregelen-met-betrekking-tot-het-coronavirus


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? Stuur dan een mail met uw 
naam en mailadres naar corona@brabant.nl.

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 minimaal drie keer per week te versturen.
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