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

Vrijdag 3 april 2020 - Provincie Noord-Brabant
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• In Nederland zijn 15.723 mensen positief getest 
(toename van 1.019 in 24 uur tijd).

• 6.286 patiënten zijn in Nederland opgenomen (geweest) 
in een ziekenhuis (502 meer dan gisteren). 1.273 

patiënten lagen gisteren op de Intensive Care.

• 1.487 mensen zijn aan het virus overleden (148 in 

afgelopen etmaal).

• In Brabant zijn in totaal 1.675 ziekenhuisopnames 

gemeld. Met name uit Tilburg (135), Meijerijstad 134), 

Breda (125) en Oss (93). Relatief gezien telt vooral de 

regio Noordoost-Brabant veel patiënten. 
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• Het Kabinet heeft alle maatregelen die nu genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen 

verlengd tot 28 april. Dat betekent dus dat scholen, horeca, sportclubs, musea et cetera gesloten blijven.

• 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. (nieuw)

• 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. (nieuw)

• Een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat er alleen afgelopen 

donderdag al 10.000 meldingen binnen kwamen bij het noodloket waar ondernemers kunnen aankloppen als ze 

direct geraakt worden door de coronamaatregelen. Daarmee komt het totale aantal in de eerste vijf dagen dat 

het loket open is op een kleine 40.000. (nieuw)

• De Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt met richtlijnen voor vouchers voor reizen, evenementen en 

andere producten die door het coronavirus niet doorgaan of worden geleverd. Volgens de ACM kan dat een 

goede oplossing zijn, maar gaat het de situatie kritisch volgen en moeten bedrijven zich wel aan bepaalde 

richtlijnen houden. Zo moeten consumenten recht houden op terugbetaling, een vergelijkbaar product kunnen 

kopen en de tegoedbon moet een redelijke geldigheidsduur hebben. De Europese Commissie heeft laten weten 

dat luchtvaartmaatschappijen alleen vouchers mogen geven als de klant daarmee akkoord gaat. (nieuw)

• Er komt een speciaal Europees fonds voor deeltijd-WW. Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, 

volgt daarmee het voorbeeld op van Nederland en Duitsland, die volgens haar bij de vorige crisis goede 

ervaringen hebben opgedaan met deeltijd WW. (nieuw)
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• De twaalf provincies vragen het Rijk om ook maatregelen te treffen voor de Nederlandse toerisme- en 

recreatiesector. De provincies pleiten ervoor ondernemers uit de toerismesector toegang te geven tot de 

Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren COVID-19, een garantiefonds en een 

gezamenlijke taskforce. (nieuw)

• 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. (nieuw)

• Door de sluiting van scholen, kantoren en evenementenlocaties krijgen schoonmaakbedrijven in april te maken 

met een omzetverlies van 30%. Dat geeft directeur Jeroen Veldboer van de branchevereniging OSB aan bij 

persbureau ANP. In maart zagen de schoonmaakbedrijven, met zo’n 150.000 medewerkers, de opbrengsten al 

met 15 tot 20% teruglopen. Volgens Veldboer worden schoonmaakbedrijven in alle sectoren geraakt, behalve in de 

zorg en voedselvoorziening. (nieuw)

• De Dutch Startup Association (DSA) stuurt een brandbrief naar minister Koolmees. De belangenvereniging voor 

startups en scale-ups schrijft dat deze groep startende bedrijven geen beroep kan doen op opengestelde 

noodfondsen, omdat ze nog geen omzetverlies ervaren (deze bedrijven draaien doorgaans nog geen omzet door 

innovatie- en productontwikkeling), maar zij hebben wel financiële steun nodig tijdens deze crisis, om zo veel 

mogelijk medewerkers in dienst te houden. (nieuw)

• REWIN, ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant, benadert via een opgezette Taskforce MKB-bedrijven, 

startups en scale-ups proactief in de sectoren logistiek, bio-based, agrofood, maintenance en de creatieve sector 

om met hen te sparren over de uitdagingen waar zij zich nu mee geconfronteerd zien. Ook voor vragen en 

informatie kunnen ondernemers er terecht (www.rewin.nl/nieuws/corona.html).

• Om een beter inzicht te krijgen in de impact van corona op de economie en arbeidsmarkt heeft online platform 

ArbeidsmarktInZicht een speciale coronamonitor gelanceerd met daarin data, visuals en artikelen van experts over 

die impact (zie: https://arbeidsmarktinzicht.nl/coronamonitor).
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• Verzekeraars Aegon, ASR en NN zijn de grote verliezers op de 

beurs nadat de Europese toezichthouder (Eiopa) gisteren 

verzekeringsbedrijven opriep om geen dividend uit te keren om 

de eigen buffers op peil te houden. De koers van Aegon en NN 

kelderde zelfs met meer dan 9%. (nieuw)

• Uit een wekelijkse peiling van de Kamer van Koophandel blijkt 

dat inmiddels de helft van de zelfstandigen zonder voor hen 

gebruikelijke werk zit. (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. (nieuw)

• 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 nu nog lage rente.
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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.

• Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

publiceerde deze week cijfers over de economische 
gevolgen van corona. 

• 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.

• De supermarktomzet liep in de derde week van 

maart terug vergeleken met de week ervoor, maar 
was nog altijd 25 procent hoger dan in dezelfde 
week in 2019.

• Bouwmarkten hebben in de derde week van maart 
ruim 50 procent meer omgezet dan een jaar eerder.

• 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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• 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. (nieuw)

• Via het platform van Edubookers (eveneens uit Eindhoven), hebben opleiders 500 extra gratis e-learnings

aangeboden. (nieuw)

• 2200 leden van voetbalvereniging OJC Rosmalen kunnen een verzoek van de vereniging verwachten om de lokale 

middenstand te steunen. Met de campagne ‘Wees loyaal, koop lokaal’, proberen zij de aandacht te vestigen op 

lokale zelfstandigen in de omgeving. (nieuw)

• DAF doneert 1.000 motoren voor de aandrijving van beademingsapparatuur voor coronapatiënten. Motoren die 

normaal gesproken gebruikt worden om ruitenwissers te bedienen.

• Ondernemers uit het hele land, van tuincentra tot bierbrouwers, die noodgedwongen de deuren hebben moeten 

sluiten hebben massaal drive-ins geopend. Van tuincentra tot bierbrouwerijen. Zo zijn er drive-ins voor planten, 

aardbeien, asperges en volledige maaltijden. 

• AB InBev start in Breda met de kosteloze uitlevering van 5000 flessen handgel aan de gezondheidszorg, die 

gemaakt zijn met restalcohol die vrijkomt bij de productie van alcoholvrije bieren. Nu wordt de alcohol nog geleverd 

vanuit België, maar het bedrijf is ook bezig dat vanuit Dommelen te gaan doen. Ook Bavaria maakt vanuit Lieshout 

desinfectiesprays en handgels van bier. Dat doet het hele proces zelf, maakt de gels met de eigen 

productiefaciliteiten en vult ze zelf af.

• Zie de een-na-laatste sheet van deze monitor, met link naar een overzicht met matching-initiatieven. (nieuw)
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• De productie van vrachtwagens bij DAF ligt nog weken stil. Op 

z’n vroegst worden de werkzaamheden op 20 april hervat, aldus 

een woordvoerder van het Eindhovense bedrijf. Het bedrijf kijkt 

wel of bepaalde klussen nog in kleinere groepen kunnen worden 

voortgezet. DAF in Eindhoven heeft 6.000 voltijdsbanen. (nieuw)

• Philips schroeft zoals gezegd de komende weken de productie 

van beademingsapparatuur in de Verenigde Staten op, maar het 

is onzeker of die apparaten ook aan Europese landen kunnen 

worden geleverd, aangezien president Trump dreigt met het 

toepassen van een wet die hem het recht geeft de apparatuur in 

eigen land te houden (de Defence Production Act). Philips is 

zeer bezorgd over de gang van zaken en pleit ervoor de wet niet 

toe te passen. (nieuw)

• De industrie zit overal in de wereld in een recessie. Cijfers over 

de activiteiten van de inkoopmanagers in de maakindustrie in tal 

van landen duidden daar op. De Nederlandse industrie is een 

uitzondering met nog redelijke resultaten. De bedrijvigheid is 

ondanks alle beperkingen op een behoorlijk niveau gebleven. Bij 

nieuwe orders is echter een sprake van een stevige teruggang, 

zo blijkt uit cijfers van instituut NEVI (afbeelding ING). (nieuw)

• Leveranciers van ASML houden de productie in coronatijd op 

peil. Daardoor kan de productie van chipmachines in stand 

houden. Het Helmondse bedrijf AAE bv. werkt sinds 2 weken 

geen 8, maar 6 uur per dag in 2 ploegen, waardoor complexe 

onderdelen voor o.a. ASML tijdig geleverd kunnen worden.
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• 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. (nieuw)

• De twaalf provincies vragen het Rijk om ook maatregelen te treffen voor de Nederlandse toerisme-

en recreatiesector. De provincies pleiten ervoor ondernemers uit de toerismesector toegang te geven tot 

de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen sectoren COVID-19, een garantiefonds en 

een gezamenlijke taskforce. (nieuw)

• 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. (nieuw)

• Circussen sturen brandbrief naar minister Van Engelshoven, aangezien voor vele circussen in het pakket 

aan noodmaatregelen een aantal grote knelpunten bestaan. Onder meer de voorwaarde voor 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) waarbij het bedrijf is ingeschreven op het 

woonadres. Dat is bij veel circussen het geval, omdat ze geen vaste vestigingsplaats hebben. (nieuw)

• Ook kermisexploitanten luiden de noodklok. Het verlies aan het begin van het seizoen zou voor alle 

exploitanten nu al oplopen tot 45 miljoen euro. (nieuw)

• Airbnb komt nu ook verhuurders tegemoet. Als er bij een Airbnb-verhuurder een reservering was gemaakt 

op of voor 14 maart, met een aankomstdatum tussen 14 maart en 31 mei 2020, krijgen zij 25% van dit 

bedrag toch uitbetaald. (nieuw)

• Uit onderzoek van branchevereniging Hiswa-Recron blijkt dat van de 150 campings in Brabant (plus nog 

vele minicampings) 86% minder boekingen en reserveringen heeft. Nog eens 79% heeft te maken met 

bovengemiddeld veel annuleringen. Om het financiële leed te verzachten werkt Hiswa-Recron aan 

een Toeristisch Recreatief Garantiefonds.
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• 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%. 

(nieuw)

• 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. (nieuw)

• 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.

• Ook supermarkten bleven goede zaken doen. De omzet lag weliswaar iets lager dan een week eerder, maar nog 

steeds 25% hoger dan in dezelfde week vorig jaar en ook hoger dan in de topweek voor Kerst.
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• 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. (nieuw)

• Muziek- en sportverenigingen geven aan dat veel mensen hun abonnement opzeggen, ondanks een oproep van 

minister Koolmees om dat juist niet te doen. Zo ook bij BoukeSport te Reusel. Bij grote sportschoolketens worden 

abonnementen vaak bevroren, maar kleinere zelfstandige scholen kunnen dat niet betalen. Uit onderzoek van 

branchevereniging NL Actief blijkt dat bijna 90% van de sportschoolhouders rekent op meer opzeggingen. 

Muziekscholen proberen op steeds creatievere manieren toch hun lessen door te laten gaan, zoals door online 

muzieklessen te geven. (nieuw)

• 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. (nieuw)

• Kunstloc Brabant raamt op basis van het onderzoek van Respons de schade in Brabant aan de niet-

gesubsidiëerde cultuursector op 22 miljoen euro. (nieuw)

• 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. (nieuw)

• De omzetderving in de totale cultuursector is landelijk geraamd op een bedrag van 969 miljoen euro voor de 

periode van half maart tot 1 juni 2020. (nieuw)

• Festivals en andere activiteiten op de evenementenkalender van de gemeente Den Bosch die vóór 1 juni op de 

planning staan kunnen niet ingehaald worden. Wel geeft de gemeente de mogelijkheid om evenementen samen te 

voegen met activiteiten ná 1 juni. Zo is Festival Cement in gesprek met de organisatie van Theaterfestival 

Boulevard om daarbij aan te sluiten. 
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• 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. (nieuw)

• 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. (nieuw)

• 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.
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• 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).

• 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.
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https://www.facebook.com/KoopOnzeOogst/
https://www.helponsoogsten.nl/
https://www.werkenindelandentuinbouw.nl/
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• 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. (nieuw)

• 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. 

(nieuw)

• 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. (nieuw)

• De versoepeling van de rusttijden van vrachtwagenchauffeurs wordt verlengd tot 1 juni. Op die manier wil minister 

Van Nieuwenhuizen voorkomen dat de bevoorrading van essentiële goederen in het gedrang komt. (nieuw)

• Vakbond CNV wil dat lopende aanbestedingen voor het vervoer van passagiers in het openbaar vervoer met 

minimaal een jaar worden opgeschort. In deze onzekere crisistijd zeer onverstandig om besluiten te nemen, omdat 

het slecht kan uitpakken voor reizigers en werknemers, aldus de vakbond. Momenteel loopt onder meer de 

aanbesteding voor het busvervoer in West-Brabant. (nieuw)

• Minister Koolmees komt mogelijk toch met financiële hulp voor rijschoolhouders. Zij komen in beginsel namelijk 

niet in aanmerking voor de 4000 euro noodsteun, omdat het loket bedoeld was voor bedrijven die geraakt werden 

door overheidsmaatregelen. Het loket is al uitgebreid en gaat nu dus ook wellicht voor rijschoolhouders gelden.

(nieuw)

• Wegvervoerders kunnen gemakkelijker een deel van hun wagenpark schorsen. Dat heeft de RDW beslist vanwege 

de coronaproblematiek. Daarmee kunnen transporteurs de kosten van hun wagenpark verlagen (zoals 

verzekeringen, APK en motorrijtuigenbelasting), aldus verladersvereniging Evofenedex.
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• Europa gaat lidstaten helpen de kosten van tijdelijke werkloosheid te verlichten. De financiële steun is vooral

bedoeld voor de door de coronacrisis zwaar getroffen EU-landen Italië en Spanje maar is ook beschikbaar voor

andere lidstaten. (RTLZ)

• Het kabinet wil ongeveer een miljard euro in een coronafonds stoppen om Europese landen te helpen die zwaar 

getroffen zijn door het coronavirus. (RTLZ).

• Tien miljoen Amerikanen hebben de afgelopen twee weken hun baan verloren en overheidssteun aangevraagd 

(NRC). In deze animatie is zichtbaar wat voor een enorme en ongekende toename dat is. (@LenKiefer)

• Donald Trump heeft een oorlogswet uit de jaren vijftig van stal gehaald om de productie van beademingsapparaten 

van onder meer Philips te versnellen. Daarmee wil de Amerikaanse president vooral toeleveranciers onder druk 

zetten. (AD)

• De aanvragen blijven in hoog tempo binnenstromen bij het noodloket waar ondernemers kunnen aankloppen als zij 

direct worden geraakt door de coronamaatregelen van het kabinet. Donderdag kwamen opnieuw meer dan 10.000 

meldingen binnen. Daarmee komt het totale aantal in de eerste vijf dagen dat het loket open was op een kleine 

40.000. (Telegraaf)

• Ondernemers kunnen vanaf vandaag ook uitstel aanvragen voor de accijns, de milieubelasting, de 

kansspelbelasting, de assurantiebelasting en de verhuurdersheffing. Het uitstel geldt tot in ieder geval 19 juni, 

maakte staatssecretaris van Financiën Vijlbrief bekend. (NOS)

• Volgens prins Constantijn werk Nederland aan een financieel steunpakket voor startups. Het noodpakket wordt 

naar verwachting volgende week gepresenteerd. (Computable) Woensdag 1 april stuurde de Dutch Startup 

Association een brandbrief naar minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. (Computable)

• Het kabinet verzet zich niet langer tegen het ontslaan van tijdelijk KLM-personeel. "Het is een moeilijke situatie", 

zei minister Koolmees vandaag bij de inloop van de ministerraad. "Maar ik begrijp het wel." (NOS)
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/01/nederland-wil-substantiele-gift-doen-aan-zuid-europa-a3995649
https://www.rtlz.nl/algemeen/politiek/artikel/5077936/nederland-miljard-euro-hulp-fonds-europa-coronavirus
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/02/vs-zakt-weg-tien-miljoen-uitkeringen-aangevraagd-in-twee-weken-a3995712?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Economie&utm_content=&utm_term=20200403
https://twitter.com/lenkiefer/status/1245702858449784832
https://twitter.com/lenkiefer/status/1245702858449784832
https://www.ad.nl/binnenland/trump-zet-oorlogswet-in-voor-beademingsapparaten-philips~a4a4e2e7/
https://www.telegraaf.nl/financieel/1959542952/ruim-10-000-nieuwe-meldingen-bij-corona-noodloket
https://nos.nl/artikel/2329193-nog-meer-belastinguitstel-voor-ondernemers.html
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/computable-next/6908184/250449/nederland-werkt-aan-noodfonds-startups.html
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/computable-next/6907597/5260618/brandbrief-sluit-startups-niet-uit-in-noodfonds.html
https://nos.nl/artikel/2329257-kabinet-begrijpt-ontslaan-flexibel-klm-personeel-bedrijf-houdt-zich-aan-de-regels.html
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• In de bouw verdwijnen de komende twee jaar zo'n 40.000 banen als gevolg van de coronacrisis. Dat is de

verwachting van het Economische Instituut voor de Bouw (EIB). De vrees is dat deze crisis de bouw erger zal

raken dan de bankencrisis van 2008. (NOS) (RTLZ)

• Onder druk van de dagelijkse sterftebulletins van het RIVM is kritiek op het kabinetsbeleid even taboe. Maar onder

ondernemers en academici groeit de onrust. Is het offer dat de samenleving betaalt om mensenlevens te redden

niet te groot? (FD)

• Krimpende ondernemingen hebben – in tegenstelling tot scale-ups, die een groeispurt doormaakten – veel sneller

20 procent omzetverlies. ‘Dat is een oneigenlijk concurrentievoordeel voor modder-maar-aan-bedrijven,’ vindt

Jeroen Willems, investeringsmanager bij BOM Brabant Ventures. (Follow The Money)

• Online supermarkt Picnic neemt maatregelen om de capaciteit te vergroten. Eind mei wordt een 

extra distributiecentrum geopend. Door de coronacrisis explodeerde de vraag naar bezorgde boodschappen. (AD).

• Google gaat geanonimiseerde locatiedata en reisbewegingen van gebruikers beschikbaar stellen aan 

overheden en onderzoekers, om hen zo te helpen verspreiding van het coronavirus beter te bestrijden. (NRC)
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https://nos.nl/artikel/2329226-grote-klap-in-de-bouw-verwacht-erger-dan-tijdens-financiele-crisis.html
https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/artikel/5079601/covid-19-coronacrisis-bouw-eib
https://fd.nl/ondernemen/1340136/ondernemers-haal-nederland-van-het-slot
https://www.ftm.nl/artikelen/koolmees-helpt-kwakkelende-bedrijven-niet-de-innovatieve-groeiers?share=GgWRYYwLzgr5qQ7%2BXb%2BqngC5CrKnwbPHCflaMzRjmB3EsVUrtsSV7lnPyGEZcl8%3D
https://www.destentor.nl/koken-en-eten/picnic-breidt-capaciteit-flink-uit-na-explosieve-groei-online-boodschappen~a872e4a9/
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/03/google-deelt-locatiegeschiedenis-gebruikers-ter-bestrijding-coronavirus-a3995784
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– Krimpende ondernemingen hebben – in tegenstelling tot scale-ups, die een groeispurt doormaakten – veel 

sneller 20 procent omzetverlies. ‘Dat is een oneigenlijk concurrentievoordeel voor modder-maar-aan-

bedrijven,’ vindt Jeroen Willems, investeringsmanager bij BOM Brabant Ventures. (Follow The Money)

– Er mag tot en met 28 april alleen onder voorwaarden overnacht worden in recreatie- en vakantieparken en op 

kampeerterreinen in Brabant. (Omroep Brabant)

– Als de coronacrisis nog maanden gaat duren, staat de recreatiebranche in Brabant een ‘bloedbad’ te wachten, 

voorspelt HISWA-Recron in Brabant. Alleen al tot het paasweekend loopt de branche in de provincie volgens 

HISWA-Recron een slordige honderd miljoen euro mis. (BN/De Stem)

– Het Noordbrabants Museum kan nu ook virtueel worden bezocht. Het museum in Den Bosch liet een film 

maken met acteur en presentator Lucas De Man als rondleider. (BD)

– Hostel Roots in Tilburg heeft bijna geen gasten, dus nu worden de kamers verhuurd als kantoortjes. ,,Als ik 

heel de dag videobel met leerlingen, komt er om de twee minuten een peuter in beeld." (BD)

– ASML doneert 130.000 cleanroom-handschoenen van medische kwaliteit voor de coronacrisis. De 

handschoenen, een vrachtwagen vol, worden gedoneerd aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. (NU.nl)

– De coronacrisis wordt meer en meer gevoeld in de regionale maakindustrie. Nedschroef doet een beroep op 

de noodhulp van de regering om banen te behouden tijdens de coronacrisis. VDL en Ahrend verwachten zich 

eveneens aan het noodloket te melden. (ED)

– Dieuwertje Vorstenbosch van hotdogbar Dwars in Tilburg was nog maar net met haar foodtruck begonnen, 

toen ze een streep kon zetten door alle festivals en bijeenkomsten waar ze zou gaan staan. Nu wordt de bus 

gebruikt als hondenuitlaatservice. (OB)

– Leden van voetbalvereniging OJC Rosmalen kunnen een verzoek van de vereniging verwachten om de lokale 

middenstanders te steunen die de omzetten zien kelderen tijdens de coronacrisis. ,,Wij willen niet alleen iets 

terug doen voor de sponsors maar ook degenen die ons niet sponsoren.’’ (BD)
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https://www.ftm.nl/artikelen/koolmees-helpt-kwakkelende-bedrijven-niet-de-innovatieve-groeiers?share=GgWRYYwLzgr5qQ7%2BXb%2BqngC5CrKnwbPHCflaMzRjmB3EsVUrtsSV7lnPyGEZcl8%3D
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3181240/Strengere-regels-voor-overnachten-op-campings-Hier-word-je-niet-vrolijk-van
https://www.bndestem.nl/breda/recron-waarschuwt-bloedbad-dreigt-voor-brabantse-recreatiebranche~a54571df/
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/met-lucas-de-man-naar-het-gesloten-noordbrabants-museum~ad53627a/
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/amper-gasten-hostel-roots-verhuurt-kamers-daarom-als-werkruimtes-even-het-huis-ontvluchten~a6ff27d8/
https://www.nu.nl/eindhoven/6042192/asml-doneert-130000-handschoenen-aan-veiligheidsregio-voor-coronacrisis.html
https://www.ed.nl/helmond/nedschroef-wil-noodhulp-vdl-en-ahrend-naar-verwachting-ook~acd8139d/?referrer=https://www.google.nl/url?sa%3Dt&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwidiMfvhszoAhXBGuwKHRbYA2QQFjAAegQIBBAB&url=https://www.ed.nl/helmond/nedschroef-wil-noodhulp-vdl-en-ahrend-naar-verwachting-ook-br~acd8139d/&usg=AOvVaw3FbjJZB7ePyRtyr_5nR82T
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3181227/Hotdogbar-Dwars-gaat-honden-uitlaten-maar-ook-dat-blijkt-een-vak-apart
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/voetbalclub-ojc-rosmalen-steunt-lokale-middenstand-een-prachtig-initiatief~a2e71ad2/
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• Het totaal aantal berichten met een economische insteek is eind deze week iets afgenomen ten opzichte 

van het midden van de week. Gemiddeld genomen is het aantal berichten deze week ook iets lager dan in 

voorgaande weken. Het sentiment van de berichten werd de afgelopen dagen, gemiddeld genomen, iets 

minder negatief.
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• De coronacrisis plaatst bedrijven en ondernemers voor grote 

dillemma's en zware afwegingen. (Kleine) misstappen op sociale 

media worden al snel bekritiseerd.

• Voor grotere bedrijven is al helemaal weinig begrip als zij besluiten 

afscheid te nemen van personeel. Vooral niet voor bedrijven die 

worden gesteund door de overheid. Eerder deze week zagen we 

dat bij Linda Nieuws, eigendom van John de Mol. Nu speelt het o.a. 

bij KLM en Ahold Delhaize.

• Ook voor gemeentes is het soms balanceren op een dun koord op 

sociale media.

• Andersom leiden (relatief kleine) bijdrages van bedrijven al snel tot 

applaus en waardering.
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Noodmaatregelen

• Het volledige overzicht van 

alle maatregelen die het kabinet sinds 

17 mart 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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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen
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• 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. (nieuw)

• De Europese Unie neemt de volgende maatregelen in de aanpak van de impact van het coronavirus: (nieuw)

– 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 2021-

2027 (MFK) verhogen en het aandeel voor regionaal beleid hierin vergroten.
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https://www.europa-nu.nl/id/vl6veni6cpys/europese_maatregelen_coronavirus
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• 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.

KLIK HIER VOOR DE INVENTARISATIE
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mailto:corona@brabant.nl
https://noordbrabant.sharepoint.com/:x:/s/COMBI/Eb7SvgBkp9hOqdgLkZsI6eUBnUEdXJ-X9DhhJB8fw2a-Ug?e=SyE4Tb


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.

mailto:corona@brabant.nl
mailto:corona@brabant.nl
https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aan_Afmelden_Brabantse_Impact_Monitor
https://pactbrabant.nl/leden-partners/
mailto:corona@brabant.nl
mailto:corona@brabant.nl

