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Actueel beeld van de impact van het coronavirus in Brabant

Vrijdag 27 maart 2020 - Provincie Noord-Brabant
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• In Nederland zijn 8.603 mensen positief getest 
(toename van 1.172 in 24 uur tijd).

• 2.500 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) in een 
ziekenhuis (349 meer dan gisteren). 761 daarvan lagen gisteren 

op de Intensive Care.

• 546 mensen zijn aan het virus overleden (112 in 1 etmaal).

• Officieel 2.488 besmettingen in Brabant. Tilburg (253) en Breda 

(215) kennen de meeste officiële besmettingsgevallen, gevolgd 

door Meierijstad (195) en Oss (128).
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• Als gevolg van de genomen maatregelen om de coronacrisis te bestrijden is de lucht boven Nederland flink 

schoner geworden. Dat blijkt volgens het KNMI uit metingen gedaan door het Nederlandse satellietinstrument 

Tropomi. Geschat wordt dat de luchtvervuiling ten opzichte van vorig jaar met 20 tot 60 procent is afgenomen.

• Veel MBO-studenten zijn onzeker over het vervolg van hun opleiding, nu de scholen voorlopig dicht blijven. Een 

fors deel van de ruim half miljoen MBO-ers kan sowieso moeilijk alle onderdelen van de opleiding vanuit huis doen.

• Het ministerie SZW, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Divosa en experts van gemeenten werken aan een 

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). De Tozo ondersteunt zelfstandige 

ondernemers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten, bijvoorbeeld door 

aanvullende inkomensondersteuning en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij 

liquiditeitsproblemen (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/nieuwsbericht-tozo-zelfstandig-

ondernemers).

• Het ministerie van VWS heeft samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, 

leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het 'Landelijk Consortium Hulpmiddelen', met als 

doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder 

winstoogmerk, in het landsbelang (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/opstart-initiatief-

landelijk-consortium-hulpmiddelen).

• Door de coronacrisis is het aantal meldingen van woninginbraak (van 430 gevallen naar 260), fietsendiefstal 

(1100/750) en zakkenrollen (220/130) de afgelopen week gedaald ten opzichte van de week ervoor. Ook waren er 

minder verkeersongevallen (1600/900). Wel waren er meer meldingen van overlast en onrust in wijken 

(5500/3900).
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• De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft per direct maatregelen genomen als gevolg van het coronavirus, 

zoals de lancering van een speciaal Rebuild Program voor portfoliobedrijven die in de problemen komen, 

afstemming over uitstel van aflossing- en rentebetaling en de ontwikkeling van een onlkine COVID-19 assessment 

(https://www.bom.nl/over-bom/actueel/corona-update-maatregelen-aanvullende-dienstverlening-en-praktische-

tips).

• Midpoint, het economisch samenwerkingprogramma van de negen gemeenten in Midden-Brabant heeft eveneens 

inzichtelijk gemaakt waar je als ondernemer terecht kunt met vragen en waar je terecht kunt voor financiële steun. 

Station 88, het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie voor ondernemers in Midden-Brabant ondersteunt 

Midpoint daarbij (https://www.midpointbrabant.nl/gevolgen-corona-wat-kun-je-doen-als-midden-brabantse-

ondernemer/).

• De gemeente Breda heeft een steunpakket gepresenteerd voor ondernemers en verenigingen. Zo worden 

gemeentelijke belastingen uitgesteld, kunnen horeca-ondernemers 4000 euro krijgen om de belangrijkste kosten te 

kunnen blijven betalen, kunnen ZZP'ers en MKB-bedrijven een gratis adviesgesprek aanvragen met een business-

coach en hoeven facturen van de gemeente voorlopig niet te worden betaald.

• Ook in de gemeente Eindhoven is een Noodloket geopend voor ondernemers. Zowel grote, kleine als zelfstandig 

ondernemers kunnen bij het loket terecht voor vragen over de economische maatregelen van het Rijk en de lokale 

overheid. Het betreft een fysiek en een digitaal loket (eindhoven.nl/ondernemersloket).

• Noordoost Brabant Werkt heeft een aanvalsplan voor ondersteuning voor van ZZP'ers, bijvoorbeeld door een 

online plek in te richten, een kennisportaal op te zetten en een app door te ontwikkelen, die zzp'ers helpt klanten 

beter in beeld te krijgen.
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• Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in 4 scenario's 

de economische impact van het coronavirus in 2020 

en 2021 geschetst.

• In alle scenario's, waarin verschillende uitgangspunten 

worden gehanteerd voor de duur van de 

contactbeperkingen en de diepte van de economische 

doorwerking, is het resultaat een recessie.

• Een krimp van het bbp van 1,2% tot zelfs 7,7%

• In het lichtste scenario veert de economie al in het 

derde kwartaal van 2020 weer op, in het zwaarste 

scenario ontstaan er ook problemen in de financiële 

sector en verslechtert het buitenlandbeeld verder.
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• ABN AMRO daarentegen verwacht dat de economie dit jaar met 

3,5% krimpt door alle genomen coronamaatregelen (wanneer de 

beperkingen 2 maanden duren). Alle sectoren worden geraakt.

• Bovendien drogen consumptieve bestedingen op, nemen online 

bestedingen toe en zal in de zomer van 2020 4,5% van de 

beroepsbevolking zonder baan thuis zitten (in februari was dat 

nog 2,9%).

• Pas in 2021 komt de groei weer terug, is de verwachting.
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• ABN AMRO heeft een nettoverlies geleden van 183 miljoen euro door een Amerikaanse klant die de afgelopen 

week tijdens de grote onrust op financiële markten heeft gespeculeerd.

• Er is een flinke daling in het aantal pintransacties. Daarmee hebben de Kabinetsmaatregelen een flink effect op 

waar consumenten hun geld uitgeven, blijkt uit een analyse van ING pintransactiedata door het ING Economisch 

Bureau. Afgelopen vrijdag lag het totaal aantal transacties 24% lager dan op dezelfde vrijdag een jaar eerder. 

Grootste daling zit in categorieën 'vrijetijdsbesteding buitenshuis' (-83%), 'kleding- en schoenenzaken' (-72%) en 

'vervoer' (-46%). In speelgoedwinkels (+10%), supermarkten (+5%) en doe-het-zelfzaken (+2%) werd juist vaker 

gepind.

• Uit een nieuwe rapport van TechLeap blijkt dat de helft van de startups in Nederland al significante inkomsten is 

verloren door de coronacrisis. Een groot deel denkt binnen 1-3 maanden een tekort aan cash te hebben.

• Uit onderzoek van de Rabobank blijkt dat de voedingsmiddelenindustrie, de landbouw en de bouw de meest 

centrale sectoren zijn binnen onze economie en daarmee belangrijker dan ze lijken wanneer louter naar hun 

directe bijdrage aan het BBP wordt gekeken. Dat komt omdat schokken in centrale sectoren gemakkelijk schokken 

in andere sectoren kunnen veroorzaken doordat onze economie een zogenaamde hub-structuur heeft. Deze 

inzichten zijn relevant voor het ontwikkelen van steunmaatregelen voor sectoren om het effect van het doorwerken 

van schokken naar de algehele economie in te dammen.
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• Om de plotselinge vraag en aanbod van werk snel bij elkaar te brengen heeft MKB Eindhoven besloten de 

vacaturesite www.mkbwerkt.nl voor drie maanden gratis open te stellen voor alle werkgevers om hun vacatures 

te plaatsen.

• Bij Demcon, met een vestiging in Best, wordt in een razend tempo gewerkt aan een eigen productielijn voor 

beademingsapparaten. Het bedrijf krijgt momenteel orders vanuit de hele wereld binnen, waardoor de vraag 

tienmaal hoger ligt dan normaal gesproken. Bovendien kreeg het een verzoek van het ministerie. Meer bedrijven in 

Zuidoost-Brabant dragen bij aan de realisatie van het nieuwe apparaat. Zo levert VDL frees- en plaatwerk, Tbp

Electronics test op de Brainport Industries Campus in Eindhoven specifieke printplaten voor de machine en heeft 

ook elektronicaconcern Neways (Son- en Breugel) als toeleverancier zijn medewerking toegezegd.

• Het Deurnese bedrijf PHT Perslucht claimt een nieuw beademingsapparaat te hebben uitgevonden dat op korte 

termijn en in grote hoeveelheden geproduceerd zou kunnen worden.

• Het Tilburgse printbedrijf Lay3rs helpt onder meer het Tilburgse ziekenhuis door middel van het 3D-printen van 

pipets (die worden gebruikt voor bloedanalyseapparaten).

• 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.

Impact economie

Branche ontwikkelingen

Mediabeeld

(Nood)maatregelen

Gebiedsbeeld

Recente ontwikkelingen

http://www.mkbwerkt.nl/


E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

im
p

a
c

t Horeca, retail, recreatie en toerisme

• ABN AMRO ziet een duidelijke verschuiving optreden van offline naar online. 

Een gedeelte van de producten en diensten die consumenten voorheen fysiek 

aanschaften, wordt nu via het internet gekocht.

• Ook de Efteling in Kaatsheuvel heeft voor salarissen van 3300 personeelsleden steun gevraagd van de overheid 

bij het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid. De meeste personeelsleden zitten al twee weken thuis.

• Om de druk op de door het hamsteren overvallen supermarkten te ontzien, besloot het Centraal Bureau 

Levensmiddelenhandel (CBL) om alle groothandels open te stellen voor alle klanten. Dus niet alleen voor bedrijven 

en mensen met een klantenkaart. openen groothandels de deuren voor iedereen, dus ook voor mensen zonder 

pas. Het liep gelijk storm, zo ook bij de Sligro in Bergen op Zoom.

• Supermarktketen Albert Heijn is van plan bij sommige winkels overdag even deuren te sluiten zodat medewerkers 

op een veilige manier de vakken kunnen vullen. Kleine winkels zouden 4 maal per dag gevuld moeten worden, 

grote filialen soms wel 15 maal.

• KHN roept boeking-platforms op solidair te zijn met hun hotelpartners en ze tegemoet te komen. Hoteliers komen 

in de problemen door strenge voorwaarden waar boeking-platforms, zoals Expedia en Booking.com, de hotels aan 

houden. In geval van annuleringen eisen de platformen bijvoorbeeld binnen 5 dagen geldt terug, waardoor 

hoteliers in betaalproblemen komen.

• De omzet in supermarkten is nog steeds hoger dan normaal: 22% hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit 

onderzoek van bureau Nielsen. De omzet was vorige week 933 miljoen euro, de week ervoor 998 miljoen euro. 

Nooit eerder hadden Nederlanders in een week zoveel boodschappen gedaan.

• Hiswa-Recron heeft een plan uitgewerkt voor een zogenaamde Toeristische Corona Voucher-regeling, waarbij 

provincies een garantstelling afgeven op gedane boekingen, zodat toeristen weten dat hun geboekte vakantie in 

het geval van faillissement is veilig gesteld.
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• Nog eens acht weken verplichte rust voor de culturele sector. Musea, theaters en andere culturele instellingen 

blijven dicht, festivals en evenementen zijn afgelast, zoals Paaspop, het Brabantse Bevrijdingsfestival, Lakedance, 

Breda Jazz, 7th Sunday, Jazz in Duketown, Tilburg Hap Stap Festival.

• Met huurverlaging en arbeidstijdverkorting proberen instellingen en makers de kosten te drukken.

• Popcentrum 013 in Tilburg zet streep door nog eens 50 shows. Zij hebben een verzoek neergelegd bij de 

gemeente Tilburg om drie maanden geen huur te betalen. Ook de Tilburgse concertzaal heeft dat gedaan.

• De Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch loopt naar schatting van directeur Van der Putten 700.000 euro tot 1 

miljoen euro mis aan inkomsten (met een jaaromzet van 4 miljoen euro bijna een kwartaal dicht in de piek van het 

seizoen)

• ZZP'ers die voor Het Zuidelijk Toneel werken krijgen nog tot 1 juni doorbetaald, omdat ze zeer waardevol zijn voor 

de organisatie.

• Provinciale instelling Kunstloc Brabant is een corona impact loket gestart om een beeld te krijgen van de gevolgen 

van het virus voor de Brabantse culture wereld. Ruim 100 instellingen meldden zich al.

• 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.

• Festivalorganisaties voorzien enorme kring van zzp'ers van werk (zoals makers, technici, muzikanten en 

marketeers). Er is door afgelastingen geen werk voor hen en derhalve geen inkomsten.
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• Bouwbedrijven kampen met problemen op de bouwplaats. Er wordt van bouwvakkers verlangd dat ze zoveel als 

mogelijk doorwerken in deze coronacrisis, maar vakbond FNV ziet als gevolg dat er grote gezondheidsrisico's 

worden genomen. Het Kabinet komt op korte termijn met een nieuw protocol.

• Bouwend Nederland verwacht dat de klap van de coronacrisis groter is dan die van de kredietcrisis in 2008. 

Destijds raakten in de nasleep van de crisis 200.000 vaklieden werkloos. Om datzelfde scenario te voorkomen is 

er nog geen bouwverbod vak kracht, aldus Bouwend Nederland.

• De installatiebranche slaat alarm. Uit een enquête van brancheorganisatie Techniek Nederland blijkt dat 62% van 

de bedrijven tussen nu en twee weken werktijdverkorting verwacht aan te vragen. Bijna alle ondernemers (90%) 

zeggen dat verslechtering wordt veroorzaakt doordat ze geen werkzaamheden meer bij klanten mogen of kunnen 

uitvoeren.

• Het Kabinet heeft afspraken gemaakt met de bouw- en technieksector om te voorkomen dat die stil komt te liggen. 

Als werkzaamheden vertraging oplopen door deze crisis zal de overheid als opdrachtgever coulant omgaan met 

boeteclausules die in de contracten zijn opgenomen. Om te zorgen dat bedrijven genoeg werk hebben, blijven 

overheidsaanbestedingen doorlopen en wordt met provincies, gemeenten en waterschappen gekeken hoe het 

verlenen van vergunningen kan worden bevorderd.
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• De Duitse regering komt de eigen landbouwsector tegemoet in een poging de verwoestende impact van de 

coronacrisis te dempen. Een van de maatregelen is dat seizoensarbeiders die nu al in Duitsland of Nederland zijn, 

langer mogen werken in Duitsland zonder premies af te dragen. Ook België heeft de regels voor seizoenswerkers

versoepeld.

• Deze maatregelen zetten kwaad bloed binnen de Nederlandse landbouw. Die vreest dat seizoensarbeiders

weggelokt worden uit Nederland vanwege de voordelen die omringende landen nu bieden. LTO vreest dat de 

Nederlandse boeren het onderspit delven in de concurrentie. Dat zou een ramp zijn nu het aardbeien- en 

aspergeseizoen aanbreekt.

• 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.

• Bij het gelanceerde platform www.werkenindelandentuinbouw.nl zijn FNV en CNV Vakmensen betrokken. Dit 

platform werkt als een prikbord of marktplaats waarop werkgevers en beschikbare arbeidskrachten zichzelf 

zichtbaar kunnen maken. 

• Veel boeren en telers zitten door het sluiten van de horeca omhoog met grote hoeveelheden groenten, kruiden en 

eieren. Omdat ze anders hun oogst hadden moeten dumpen, stoppen ze hun spullen nu in maaltijdboxen. Zo 

komen de asperges en tomaten toch direct bij de consument terecht.
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• Transport en Logistiek Nederland (TLN) roept de overheden in de Europese lidstaten op om de vrije doorgang van 

vrachtwagens met spoed te regelen. Uitvoerige corona-grenscontroles hinderen het goederenvervoer met 

vrachtwagens aan de Europese grensen, met lange files en wachttijden tot gevolg.

• Minister van Nieuwenhuizen heeft een protocol voor het openbaar vervoer naar buiten gebracht. Volgens het 

Kabinet moet het OV toegankelijk blijven voor mensen die deel uitmaken van vitale processen, mensen die niet 

thuis kunnen werken en mensen die naar zorgafspraken moeten. In het protocol is opgenomen dat vervoerders de 

drukte moeten monitoren en de inzet van materieel waar mogelijk moeten aanpassen.

• 'Varkens in Nood' wil dat minister Schouten per direct een einde maakt aan internationale transporten van dieren, 

doordat door strengere controles aan de grenzen lange files ontstaan.

• Door de coronacrisis dreigt een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, waardoor de bevoorrading van supermarkten in 

de knel kan komen. Brancheorganisaties TLN en VERN luiden de noodklok bij de autoriteiten. Zo zitten veel 

buitenlandse chauffeurs, die normaal in Nederland rijden, vast in eigen land omdat hun overheden de grenzen 

hebben gesloten. Ook keren er Oost-Europese chauffeurs uit Nederland terug naar land van herkomst.

• Tegelijkertijd kunnen chauffeurs in Nederland geen cursussen volgen en hun verplichte certificaten verlengen, 

omdat het rijvaardigheidsbureau CBR vanwege de coronamaatregelen gesloten is. Het gaat om de verplichte 

Code 95 en ADR-certificaat, waarmee chauffeurs beschikken over een geldig rijbewijs van vakbekwaamheid. 

Zonder Code 95 mogen zij de weg niet op. Hun vrachtwagenrijbewijs is dan niet meer geldig. TLN heeft gevraagd 

om een gedoogbeleid.

• 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.
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• De Koninklijke Metaalunie (KMU) heeft een onderzoek onder haar achterban uitgevoerd, met daarin veel bedrijven 

in de toeleverlingsketen in de maakindustrie. 37% van KMU's leden ziet nu al de omzet met gemiddeld één derde 

teruglopen. Voor de komende weken verwacht tweederde van de leden de orderportefeuille met 30% afnemen 

(waar het nu al met 29% was gedaald). 86% verwacht in ieder geval momenteel of op korte termijn problemen in 

de bedrijfsvoering te verwachten.

• Mars in Veghel heeft de productie van chocoladerepen tijdelijk stil gelegd. Het gaat om een zogenoemde 

'gecontroleerde' stillegging van het productieproces om veiligheid voor medewerkers te kunnen garanderen. De 

grondstoffenlijn loopt wel door, omdat dat lastiger stop te zetten is.

• Steeds meer bedrijven in de maakindustrie willen een bijdrage leveren om snelle verspreiding van het coronavirus 

tegen te gaan. Zo schroeft Philips de productie op van medische apparatuur, zoals ventilatoren, CT-scanners en 

beademingsapparatuur, op. Philips neemt extra personeel aan, voegt productielijnen toe en gaat werknemers 

meer diensten laten draaien. Ze hebben intensief contact met hun toeleveranciers over de levering van 

componenten.

• VDL Nedcar en DAF hebben de productie gestaakt en de deuren gesloten, in navolging van vrijwel alle Europese 

autofabrikanten. De toeleveringsketen is niet meer toereikend.

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

aanbieding ontvangen voor mondkapjes.

• Een aantal branches stelt meld- en informatiepunten open, zo ook Techniek Nederland 

(https://www.technieknederland.nl/informatie-over-coronavirus).
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• De coronacrisis gaat Nederland hoe dan ook in een recessie trekken en leidt ondanks alle genomen maatregelen tot 

meer werkloosheid, aldus het CP. (NOS) ABN AMRO voorspelt dat de recessie diep, maar kortstondig wordt. Zij gaan uit 

van een krimp van het Nederlandse bbp met 3,5 procent in dit jaar. (RTL)

• Fabrikant Roche heeft zich donderdag de woede op de hals gehaald van de Tweede Kamer, omdat de farmaceut een 

belangrijke vloeistof voor coronatesten niet openbaar wilde maken. (Follow the Money) onthulde gisteren dat Roche het 

recept voor de vloeistof niet wil delen met laboratoria. Op vrijdag liet Roche weten het recept toch te gaan delen. (RTL)

• Het coronavirus zorgt voor massale werkloosheid onder Amerikanen. Gisteren maakte het Amerikaanse bureau voor 

arbeidsstatistiek bekend dat er in één week 3.283.000 claims zijn ingediend voor een uitkering. (FD)

• Een groeiend aantal wetenschappers en columnisten wijst erop dat het tot stilstand brengen van de economie de 

volksgezondheid op langere termijn ook ernstig ondermijnen. Werkloosheid, armoede en uitzichtloosheid liggen op de 

loer. (AD) (BNR)

• Veel studenten die werken naast hun studie, raken door de coronacrisis hun baan kwijt. De Landelijke 

Studentenvakbond (LSVb) heeft afgelopen week al meer dan vijfhonderd hulpverzoeken ontvangen op een speciaal 

meldpunt voor studenten die de dupe zijn geworden van de situatie (zie artikel OB).

• De Duitse regering komt de eigen landbouwsector tegemoet. Seizoensarbeidersdie nu al in Duitsland of Nederland 

zijn, mogen langer werken in Duitsland zonder premies af te dragen. Ook België heeft de regels voor seizoenarbeiders 

versoepeld. (FD)

• De coronacrisis heeft ook impact op de huizenmarkt. Woningzoekenden haken af op de huizenmarkt, er zijn minder 

bezichtigingen en ook het aantal mensen dat op Funda rondkijkt, is gedaald. (RTL Z)

• De Nederlandse economie staat voor een groot deel stil. Voor minimaal 750.000 mensen is werktijdverkorting 

aangevraagd. Maar in honderden Nederlandse productiebedrijven wordt stug doorgewerkt. (NRC)

• Sinds de corona-uitbraak hebben vermoedelijk al 15.000 tot 20.000 winkels hun deuren tijdelijk gesloten, schat 

onderzoeksbureau Locatus. Ons land telt ruim 90.000 winkels. (BN/De Stem)
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https://nos.nl/artikel/2328385-cpb-vreest-diepe-recessie-economie-kan-krimpen-met-7-7-procent.html
https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5072101/recessie-corona-covid19-abn-amro-economie-daalt-krimp-scenario-crisis
https://www.ftm.nl/artikelen/roche-corona-lysisbuffer?&utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=Roche_testen&utm_content=FTM0700
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5072096/roche-recept-coronatest-tekort
https://fd.nl/economie-politiek/1339515/ongekende-werkloosheidscrisis-in-de-vs
https://www.ad.nl/binnenland/wetenschappers-in-verzet-tegen-lockdown-we-moeten-de-paniek-bezweren~a594fcce/
https://www.bnr.nl/podcast/kees-de-kort/10405811/een-krankzinnige-prijs
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3178228/LIVEBLOG-CORONAVIRUS-DONDERDAG-Nieuwe-noodverordening-en-mogelijk-natuurgebieden-op-slot
https://fd.nl/economie-politiek/1339512/duitsland-paait-seizoenarbeiders-die-nederland-ook-hard-nodig-heeft%20
https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/artikel/5068406/huizenmarkt-funda-rabobank-coronavirus-effecten
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/26/het-land-staat-stil-maar-de-fabriek-gaat-stug-door-a3995032
https://www.bndestem.nl/dossier-coronavirus/tienduizenenshy-den-winkels-dicht-vanwege-corona-drogist-speelgoedenshy-zaak-en-supermarkt-in-trek~ae7b26de/


E
c

o
n

o
m

is
c

h
e

im
p

a
c

t Regionaal mediabeeld

• Pretpark de Efteling in Kaatsheuvel vraagt voor de salarissen van 3300 personeelsleden steun van de overheid. 

Dat meldt de Het park is bijna twee weken dicht vanwege de coronauitbraak en het is nog onduidelijk wanneer het 
weer open kan. (NOS)

• Het bedrijfsleven in Breda, maar ook lokale organisaties en instellingen, krijgen van burgemeester en wethouders 
tot eind juni uitstel van betaling voor lokale belastingen. Ook heffingen zoals precario en leges hoeven tot die 

datum niet te worden betaald (Omroep Brabant). Ook in de gemeente Eindhoven kunnen ondernemers hun 
belastingen later betalen (ED) net zoals in Tilburg (BD) en andere Brabantse steden

• Haalt corona ook een streep door de Vuelta in Brabant? De Spaanse organisatie gelooft er nog heilig in. Maar het 

risico bestaat dat van uitstel ook best eens afstel zou kunnen komen. (BD)

• Terwijl veel bedrijven vechten tegen een faillissement, verwacht het Bredase CM.com dit halfjaar met ruim 30 
procent te groeien. Het technologiebedrijf, dat onder meer sms’jes van Thuisbezorgd verstuurt, beleeft drukke 

tijden. (Sprout)

• De crisis heef consequenties voor de productie bij bedrijven als DAF en VDL Nedcar. Zo niet bij ASML waar de 
productie van de chipmachines volgens bestuurder Frits van Hout gewoon door gaat. (ED)

• Omroep Brabant meldt de eerste Brabantse bedrijven die zijn omgevallen door de coronacrisis: familierestaurant 't 
Zand en Wellness Centre De Thermen zijn failliet. (Omroep Brabant). In Breda sluit ook een restaurant defintief de 
deuren door de coronacrisis (BN/De Stem)

• Op de website van Station88 vertelt ondernemersadviseur Wim Verheijen over de afgelopen dagen en weken: "Het 
is voor iedereen een hectische periode. [wij zijn] bezig om ondernemers te woord te staan, een luisterend oor te 
zijn om verzoeken in goede banen te leiden en interne noodprocedures in te richten. Het aantal meldingen van 
ondernemers in nood is, zoals verwacht, erg groot." (Station88)
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https://nos.nl/liveblog/2328375-kamer-kritisch-over-corona-communicatie-kabinet-cpb-verwacht-recessie.html
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3178048/Steunpakket-voor-ondernemers-en-verenigingen-in-Breda-gemeentelijke-belastingen-uitgesteld
https://www.ed.nl/eindhoven/eindhoven-ondernemers-kunnen-belastingen-later-betalen~aec5190b/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/tilburg-komt-ondernemers-tegemoet-en-stelt-aanslag-toeristenbelasting-uit~aa480a39/
https://www.bd.nl/brabant/haalt-corona-ook-een-streep-door-de-vuelta-in-brabant-uitstel-zou-best-eens-afstel-kunnen-betekenen~aaa3fbe0/
https://www.sprout.nl/artikel/coronavirus/coronacrisis-betekent-spitsuur-bij-cmcom-dienst-rekent-op-30-procent-groei
https://www.ed.nl/veldhoven/bij-asml-in-veldhoven-moet-de-productie-van-chipmachines-doorgaan~a1579de2/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3178638/Eerste-bedrijven-vallen-om-door-coronacrisis-restaurant-in-Veldhoven-failliet
https://www.bndestem.nl/dossier-coronavirus/eerste-bredase-restaurant-definitief-dicht-door-crisis~afc0a419/
https://station88.nl/actueel/update-ondernemersadvies-gemeente-tilburg
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• Richting het einde van de week neemt de hoeveelheid berichten met een economische insteek op 

sociale media weer stevig toe. Wat opvalt, is dat het sentiment overwegend negatief is, vooral 

landelijk. Directe oorzaak voor de negatieve berichten is de voorspelling van het CPB dat economische 

krimp en toenemende werkloosheid onvermijdelijk zijn.
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– Farmaceut Roche kreeg het in de media en in de Tweede Kamer 

zwaar te verduren, nadat weblog FTM.nl schreef dat de farmaceut 

het recept dat tekorten aan coronatesten kan helpen oplossen, 

onder de pet houdt. Op sociale media werd opgeroepen tot 

een #rocheboycot.

– Het optreden van Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, bij Op1 

riep online gemengde reacties op. De Boer stelde in de talkshow 

dat economen ingezet moeten worden om de impact van 

de coronacrisis te verkleinen. ‘Het land moet niet alleen bestuurd 

worden door virologische inzichten, maar ook door sociale en 

economische inzichten.’

– Een door minister Wiebes geintroduceerde term (aldus Jacco 

Vonhof van MKB-Nederland) zoemde online rond: de 1,5-meter 

economie. Wat kunnen we nog wel, als we 1,5 meter afstand van 

elkaar moeten houden?
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https://twitter.com/hashtag/coronacrisis?src=hash
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– Zie de Kamerbrief van 17 maart 2020 met betrekking tot het noodpakket van economische 

maatregelen:

• Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (min SZW)

• Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (min SZW en gemeenten)

• Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

• Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (min EZK)

• Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (min EZK)

• Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (min LNV)

• Overleg over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

• 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


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.
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