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Kredietverzekeraars verwachten
golf aancoronafaillissementen

Rutger Betlem en Johan Leupen
Amsterdam

De ongekende steunmaatregelen van
de overheid en de aflossingspauzes die
banken bieden, kunnen niet verhinde-
rendaterdekomendemaandeneengolf
van faillissementen over Nederland en
de rest vandewereldheen rolt.

Mondiaal zalhet aantal faillissemen-
tenmet14%toenemen, isdevoorzichti-
ge schatting vanWalter Toemen, direc-
teur Risk bij kredietverzekeraar Euler
Hermes. Het zonnigste scenario is een
korte, heftige recessie, zegt hij. ‘Dat is
waar we op hopen. In het slechtste ge-
valhoudtdecrisis aan tot2021.Natuur-
lijk wordenwe nerveus vanwat we zien
indemarkt.’
Vanwege de corona-uitbraak is het

faillissementsrisico in bepaalde secto-
ren zo hard gestegen dat het de afgelo-
pen tweewekenzogoedals onmogelijk
isgewordenomjeertegenteverzekeren.
Metnameindehoreca,sierteelt,deeve-
nementenbrancheendecreatievesector
zullenveelbedrijvenonvermijdelijkom-

Bedrijven inhoreca, sierteelt en evenementenbranche zullenmassaal omvallen

vallen,zeggenkredietverzekeraarsenan-
derefinanciële dienstverleners.

Het isvoorondernemersextreemlas-
tiggewordenomnogaangeldtekomen,
vertelt IgorMeijs van Freelance Facto-
ring,eenbedrijfdatoverbruggingsfinan-
cieringregeltvoorzzp’ers. ‘Verzekeraars
zijn terughoudendmet het dekken van
nieuwe opdrachten, waardoor ik nog
maar weinig voor deze categorie klan-
tenkanbetekenen.’

Hetkabinetkondigde ruimeenweek
geledenaande loonkostenvandoorco-
rona getroffen ondernemers groten-

ben vorige week almaatregelen getrof-
fen.Zijgevenschuldenarendertigdagen
extra omfacturen tebetalen.

Nietalleenzzp’ersenkleineonderne-
mers,maar ook grotere bedrijven zijn
wanhopig op zoek naar extra financie-
ring,zietFedericoTravellavanNovicap,
defactoringpartnervanondermeerING
Bank. ‘Midkappersdiewerkkapitaalno-
dighebben,nemenwaanzinnigebedra-
genop.Zoextreemalsnuhebikhetniet
eerder gezien.’
Kredietverzekeraars zijn selectiever

geworden. ‘We doenwel de leverancier
inmondkapjes,maarwezijnvoorzichtig
metbedrijvenindereisindustrie,horeca
of uitzendwerk’, vertelt Travella. Brian
Reaves van Factris schetst een somber
scenario: ‘Weziennogmaarhettopjevan
deijsberg.Hele industrieëngaanoverde
kop, dit is nognooit vertoond.’

De zwakke positie van ondernemers
raaktookdefactoringbedrijven.Eenaan-
talheeftnietgenoegvetopdebottenom
grote risico’s op te vangen, stelt een in-
gewijde. ‘Als het gaat waaien, zijn zij de
eerste die omvallen.’

deels over te nemen,maar uitbetaling
volgtnaar verwachtingpas inmei. Inde
tussentijd lopen veel andere kostenon-
verminderddoor.Uitzichtopopheffing
van de kabinetsmaatregelen tegen ver-
spreiding van het virus, in theoriemo-
gelijk vanaf 6 april, is er nogniet.

‘Wemoetenrealistischzijn:na6april
gaat het niet zomaar weer draaien. Be-
drijven zijn voor onbepaalde tijd op co-
ronavakantie’, stelt Koen Smelter van
WestlandAdviesgroep,eenbemiddelaar
voorkredietverzekering.Ookdebanken
gevenniet thuis. Zij worden overspoeld
dooraanvragenvoornoodkredietenmis-
sende snelheiddie ondernemersnu zo
hardnodighebben.
De enige uitweg is volgens Smelter

datschuldeisersenleveranciersvanbij-
voorbeeldrestaurantshunbetaaltermijn
enormoprekken. ‘Doenzedatniet,dan
wordt het een bloedbad. Incassotrajec-
ten hebbennu geen enkele zin, want er
valtniets tehalen,enjehebteralsgroot-
handel niets aan omhet faillissement
vantientallenklantenaantevragen.’De
grootste drie kredietverzekeraars heb-

“
‘We ziennogmaarhet
topje vande ijsberg.
Hele industrieëngaan
over dekop’
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