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Corona in cijfers
Situatie in Europa
Het virus verspreidt zich in rap tempo.Hoesnel is
hetopgekomen?Hoeveelbesmettingenzijner?De
ontwikkelingendagelijks inhetFD invier grafieken.

Nieuwmaximum binnen bereik
Aantal coronapatiënten op Nederlandse ic's

Ic-bedden voor coronapatiënten*

Ic-bedden voor coronapatiënten na uitbreiding*
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*Uitgaande van 575 reguliere patiënten
en uitbreiding tot in totaal 1600 ic-bedden

Europese landen hardst getroffen
Landen met de meeste doden totaal
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Weer veel doden in Italië
Landen met de meeste nieuwe
doden op dagbasis

Italië
Spanje

Frankrijk
Verenigd Koninkrijk

Iran
Verenigde Staten

Nederland
België

Zwitserland
Duitsland

Bron: John Hopkins University© FD

569
919

299
181
144
134
112
69
39
37

Landen met het hoogste aantal
doden per mln inwoners
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Dehoofdredactie

Aan de lezer

De zaterdagkrant ziet er anders uit danugewendbent.De
bijlage Futuresmaaktnuonderdeel uit vanhet eerste ka-
tern. Aanleiding is het coronaviruswaardoordewerkwijze

vande redactie endedistributie zijn aangepast.De gebruikelij-
kemanier van insteken vankrantenbijlagen indrukkedistribu-
tieruimten is vaaknietmeer goedmogelijk. Erwordt gewerkt in
kleinereploegen. In sommige gevallenkunnenbezorgershier-
door later vertrekken.We vragenomuwbegrip.Wehoudener
rekeningmeedat dit dekomende tijd zoblijft. De inhoud van
Futuresblijft bestaanuit verhalenover de invloedopde samen-
leving van technologie enwetenschap.Opde site kuntumeer
Futures-verhalen vindenbij ‘Tech& Innovatie’.

al zijn er verschillenperbank.
ABN regelt het als enige bank automatisch

voor de bedrijven die in aanmerking komen.
Bovendien breidde ABNde regeling gisteren
uit naar bedrijvenmet kredieten tot €50mln.
Alvaltookbijanderebankentepratenovereen
betaalpauze voor grotere leningen.

‘Het doorrollen van de aflossingen geeft
lucht. Daar ben ik positief over,’ zegt Ralph
Markwat, directeur van FHCFormule beheer,
een horecaondernemingmet 140 franchise-
nemers. ‘Maar we hebben nu ook liquiditeit
nodig.’ Het bedrijf verzorgt bijvoorbeeld de
catering voor veertig schoolkantines. Alle in-
komstendaaruitzijnweggevallen.Maardeaan-
vraagprocedure van de zogeheten BMKB-kre-
dieten verlooptmoeizaamvolgenshem.

Deoverheidheeftdieregelingopgetuigdvoor
mkb’ersdieeenleningnodighebbenmaarniet
voldoendezekerhedenkunnenbieden.Deover-
heid staat voor 75% garant voor die leningen.
Datmoetervoorzorgendatdekredietverlening
doorbankennietstilvalt indezemoeilijketijd.

Ook bij brancheverenigingen regent het
klachten over de procedures en de informatie
dieaangeleverdmoetworden. ‘Voordeprakti-

scheproblemenvanbankenhebikbegrip’,zegt
Meerman van Inretail. ‘Maar als je nu vraagt
naar een liqiditeitsprognose heb je onder een
steen geleefd. Die valt niet temaken. Snel en
eenvoudig, dat iswatwenunodighebben.’

MKB-Nederland ziet geen onwil bij de ban-
ken. ‘ZekernadevorigecrisisendeBasel III-re-
gels is het check, check en dubbelcheck’ zegt
eenwoordvoerder.Dat is vanuitdebankenge-
redeneerd begrijpelijk.Maar in deze situatie
hebbenondernemersbehoefteaansnelheiden
duidelijkheid en—vooral— liquiditeit.’

Banken zeggen aan de procedures te
schaven, zodat ze steeds efficiënter worden.
‘Het is van groot belang de ingewikkelde pro-
cedures van regelingenwaarmogelijk te ver-
eenvoudigen’,meldt deNVB. En een liquidi-
teitsprognose is langniet altijdnoodzakelijk.

En dan zijn er nog de klachten over de for-
se rentetarieven, van 8 à 9%,meldtMKB-Ne-
derland. Dat komt door risico-opslagen en
doordat de banken de premie van 3,9% voor
deBMKB-garantie bij de ondernemer in reke-
ningmoetenbrengen. ‘Dat lijktonsgeenszins
gepast in dezemoeilijke tijdenwaarin alle li-
quiditeitsruimte vereist is’, aldusdeBovag.

Zorgen over salarissen

Financieel plannerWillem
vanDijkheeft de afgelopen
tijdmeerderebedrijven inge-
schreven voorwerktijdverkor-
ting. ‘Je krijgt eennummer en
danhoor jenietsmeer. Veel
is onduidelijk.’Naast zorgen
over de vraagofhet noodkre-
diet vandebankop tijd los-
komt, vrezenbedrijvenook
dat denoodmaatregel voor
lonenniet op tijd rond is.Het
ministerie vanSociale Zaken
zettende regulierewerktijd-
verkortingom indeNOW-re-

geling.De sitewaaropbedrij-
vendie regeling aankunnen
vragen isnog in volle aan-
bouw. ‘Ik benheel blijmethet
pakketmaatregelen vande
overheidmaarmaakmezor-
genover deuitvoering’, zegt
JanMeermanvan Inretail.
‘Als bedrijvenook in april de
salarissenmoeten voorschie-
ten terwijl de inkomsten zijn
weggevallen,wordt dat heel
spannend.Menig onderne-
ming is daar zonderhulp van
deoverheid straksniet toe in

staat. ‘Het iswel frustrerend’
zegt ArieBast vanVolvoBan-
garage. ‘Opde televisie zien
wedeminister-president zeg-
gendat alleswordt geregeld.
Dat zienonzemensenook.
Maar intussen zijnwij aanhet
zwetenofwede salarissenwel
kunnenbetalen,want ookde
werktijdverkorting is nogniet
rond.’Gelukkig is onzehuis-
bankonswel te hulp gescho-
tenbij de krediet- en salaris-
betalingen vanmaart.Maar
of april gaat lukken?’

cht. Ook retailbedrijven zeggen lastig aan noodkredieten te komen. FOTO: TAMMYVANNERUMVOORHETFD

C O R O N AV I R U S

Noodkredieten
bankenkomen
moeizaamlos

EvaRooijers
Amsterdam

E
en pannenkoekenrestaurant, een
schoenenwinkel en een Volvo-dea-
ler: allemaal klopten ze afgelopen
weken aan bij de bank voor een
noodkrediet omhun vaste lasten te

kunnen betalen. Allemaal kregen ze nul op
het rekest.

De omzet van deze bedrijven is in één klap
weggevallen of gedecimeerd door de coro-
nacrisis,maar de kosten voor personeel, huur
of leasecontracten lopen door. Om te kunnen
overlevenhebbenze liquiditeitnodig, ensnel.

En dat is waar het hapert. Noodkredieten
komen nogmoeizaam los, zeker bij nieuwe
klanten. Bovendien verlopen de aanvraagpro-
ces stroef. De procedures zijn omslachtig en
dewachttijden lang. Dat beeld rijst op na een
rondgang langs een reeksmkb-bedrijven en
brancheverenigingen van sectoren die het
hardstwordengetroffen.

‘Wij krijgen signalen dat banken voor
horecaondernemersweinigwillenbetekenen,
hogerentesvragenensnelaanvragenafwijzen’,
zegteenwoordvoerdervanbranchevereniging
KoninklijkeHorecaNederland.

DeBovagmeldtdatdeautomotivesectorook
al voor de coronacrisismoeilijk aan financie-
ringkonkomen,omdatbankendebrancheniet
toekomstbestendig vinden. Volvo Bangarage,
een bedrijfmet negentigwerknemers uit Am-
sterdam, krijgt vooralsnog bijvoorbeeld geen
overbruggingskrediet,zegtfinancieeldirecteur
Arie Bast. ‘De bank vindt het lastig omnu de
waarde vanhet onderpand tebepalen.’

Een rijschool die elfmotoren en negen les-
auto’s ineenleaseconstructieheeftbijdebank,
kreegtehorendatzedemaandelijkseverplich-
tingvan€7000gewoonmoetenblijvenbetalen.
Les geven zenietmeer.

Ook de ervaringen van de retailsector zijn
niet goed. ‘Ik spreek radeloze ondernemers.
Die zeggen: help ons alsjeblieft bij de bank
tussen de oren te krijgen dat we hulp nodig
hebben,’ zegt Jan Meerman, directeur van
belangenclub Inretail.

Hetbeeldstaat incontrastmetdeboodschap
die banken vorige week uitdroegen. De ban-
kensector voelt de verantwoordelijkheid alles
uit de kast te halen voor haar klanten, schreef
brancheverenigingNVBvorigeweek.Bestuurs-
voorzitters van de grote banken lieten zich in
vergelijkbare bewoordingen uit. Ze stonden
klaaromhunklantenzogezondmogelijkdoor
de economische crisis heen tehelpen.

In een reactie zeggen de verschillende ban-
ken dat ze heel hardwerken aan het verstrek-
ken van kredieten, maar dat ze overspoeld
worden door aanvragen. Alleen bij Rabobank
zijnalruim13.000verzoekenverwerkt,zegteen
woordvoerder. ‘Dagelijkskomenernieuweaan-
vragenbinnen.

Banken doen van alles omde capaciteit te
vergroten, van ruimere werktijden tot het op-
richteneenspeciale coronataskforce.Maar ze
kampentegelijkertijdmethuneigenuitdagin-
gen. Vrijwel iedereenwerkt thuis.

Bovendienbenadrukkenzedathetverstrek-
kenvankredietenwel zorgvuldigmoetblijven
gebeuren. ‘Natuurlijk zijnerookafwijzingen’,
stelteenwoordvoerdervanbranchevereniging
NVB. ‘Banken blijven immers kijken naar de
kredietwaardigheid vandeklant.Dat is ook in
het belang van de klant, want de leningmoet
uiteindelijkwelworden terugbetaald.’

Daarnaast wijzen ze erop dat de betaalpau-
zediezeklantenaanbiedeninsommigegeval-
len al voor voldoende liquiditeit zorgt. Gezon-
demkb-bedrijvenmeteenkrediet tot€2,5mln
hoevenzesmaandengeenrenteenaflossingte
betalen. Die regeling lijkt inderdaad te lopen,

De speciale regelingen voor noodkrediet bij banken
zijn nogniet actief. De procedures zijn omslachtig en
dewachttijden lang, terwijl nu krediet nodig is, blijkt
uit een rondgang langs brancheverenigingen enhet
midden- en kleinbedrijf.
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