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ment daar snel op aan te
passen”, zegt Talsma.

De stijgende opbrengsten
komen veelal uit de verkoop
van rookartikelen. Maar
meer dan driekwart van de
prijs van een pakje sigaret-
ten bestaat uit belasting, ac-

cijns en btw en
gaat naar de
schatkist.

Over hoeveel
omzet er verder
uit eten, plan-
ten, kinder-
speelgoed, bloe-

men en cadeaus komt „doen
we geen uitspraken”, rea-
geert de woordvoerder van
Shell,dat zeshonderd vesti-
gingen in ons land heeft.
Wel blijven de inkomsten
nu stabiel, „mede dankzij de
aankopen die mensen nu
doen”, aldus het concern.

Ondernemers slaan
massaal verhuisdozen
in als gevolg van de
maandagavond aange-
kondigde lockdown,
omdat ze hun voorra-
den willen opslaan.
Ook naar andere vor-
men van opslagmoge-
lijkheden voor bedrij-
ven is sinds de coro-
napandemie meer
vraag. Dat komt om-
dat bedrijven hun
voorraden niet kwijt
konden en deze moes-
ten opslaan. Allsafe,
dat voornamelijk klei-
ne opslag aanbiedt,
laat weten dat sinds

de toespraak van pre-
mier 15% meer ge-
zocht is naar opslag-
ruimte op de website.
Met name verhuisdo-
zen worden zijn in
trek. Daarvan is de
verkoop sinds de toe-
spraak met 300%
toegenomen.

Veel vraag verhuisdozen

LOCKDOWN

Het glas wordt een stuk minder vaak gehe-
ven. De sluiting van de horeca zorgt voor fors
lagere biervolumes. In de maand november
werd volgens de Vereniging Nederlandse Brou-
wers ruim een kwart minder bier verkocht in
vergelijking met november vorig jaar. Dit on-
danks een stijging van de thuisconsumptie.
Volgens de vereniging komen steeds meer brou-
wers in de problemen. De sluiting van de hore-
ca is in de cijfers duidelijk te merken. De bier-
volumes van kroegen, restaurants en andere
horecazaken daalden op jaarbasis met 92%. De
thuisconsumptie van bier steeg wel, met 7,5%.

Bierverkoop ingestort

BROUWERS IN DE PROBLEMEN
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Vanwege de de ver-
plichte sluiting van
tal van bedrijven

heeft de overheid het loket
om de loonkostensubsidie
NOW3 aan te vragen her-
opend. Ondernemers die
een omzetverlies van 20%
of meer verwachten krij-
gen maximaal 80% van
hun loonkosten vergoed.

1 Tot wanneer is aanvraag
van de NOW3 mogelijk?

Het aanvraagloket voor
het eerste tijdvak was
geopend van 16 november
tot 13 december en is nu
heropend van 15 tot en met
27 december. ONL-voorzit-
ter Hans Biesheuvel pleit
voor een verlenging. „On-
dernemers moeten de klap
nog verwerken en alles

met hun boekhouder be-
spreken. 27 december is al
heel snel.”

2 Voor welke periode geldt
de NOW3?

De NOW3 geldt voor een
periode van drie aaneen-
gesloten maanden. Onder-
nemers die geen beroep
hebben gedaan op de
NOW2, kunnen kiezen of ze
deze willen laten ingaan op
1 oktober, 1 november of 1
december. Het is belang-
rijk om goed te berekenen
in welke drie maanden het
grootste omzetverlies
wordt verwacht. De geko-
zen periode is achteraf
niet aan te passen. Voor
ondernemers die wel
NOW2-steun hebben ont-
vangen geldt dat de NOW3

op deze periode moet
aansluiten.

3 Hoe bereken je het
verwachte omzetverlies?

Voor de berekening ge-
bruik je de totale omzet
van 2019. Dit bedrag deel
je door vieren met als
uitkomst de gemiddelde
omzet over drie maanden.
Deze vergelijk je met de
verwachte omzet in de
komende maanden. „Juist
in de decembermaand
verdienen veel onderne-
mers het beleg op hun
boterham”, meent Biesheu-
vel. „En detaillisten blijven
nu met hun kerstvoorra-
den zitten.” Hij vindt dat er
branchespecifiek gekeken
moet worden of extra
compensatie mogelijk is.

4 Welke regels gelden er
voor starters?

Ondernemers die op of na
2 februari 2020 zijn ge-
start of een bedrijf hebben
overgenomen komen niet
in aanmerking voor een
tegemoetkoming NOW.
Biesheuvel vindt dat er te

weinig aandacht is voor
deze groep. „Bij de invoe-
ring snapte ik dat er van-
wege de snelheid gekeken
werd naar 2019. Maar we
zijn nu bijna aan het einde
van het jaar. We kunnen
starters toch niet nog lan-
ger aan hun lot overlaten?”

5 Hoe zit het met de
versobering?

Het plan om het corona-
steunpakket vanaf 2021 te
versoberen is in de ijskast
gezet. Voor de NOW geldt
dat bedrijven ook in 2021
tot maximaal 80% van hun
loonkosten terug kunnen
krijgen. Ook blijft het mini-
male omzetverlies om in
aanmerking te komen voor
de NOW 20%.

Gabi Ouwerkerk

VIJF VRAGEN STEUNLOKET NOW3 WEER OPEN

Door de
lockdown
blijven
winkeliers
met hun
kerstvoor-
raden
zitten.
FOTO ANP/HH

Tankstations moeten in
coronatijd openblijven, ter-
wijl veel andere winkels
sinds dinsdag dicht zijn. De
brandstofleveranciers ver-
vullen in Nederland een
maatschappelijke functie:
zorgpersoneel en pakketbe-
zorgers moeten er kunnen
tanken en naar het toilet bij-
voorbeeld, zegt Schoenma-
kers.

„Voor veel consumenten
geldt nu een beetje wat in de
zomer ook gebeurde: ga je
nu met het coronavirus voor
je afbakbroodjes bij de su-
permarkt in de rij staan of
rij je even langs je pompsta-
tion? Zo werkt het gewoon”,
zegt Schoenmakers.

De nieuwe beperkingen
die het kabinet maandag
aankondigde, leiden tot
minder auto’s op de weg. In

door Theo Besteman

AMSTERDAM • Ze verko-
pen benzine, maar ook
snoep en steeds vaker
tandenborstels, katten-
voer en luiers. Met de
lockdowns tegen corona
zoeken consumenten de
tankstations vaker op
voor alledaagse bood-
schappen. Voor pomphou-
ders een verlichting nu
veel forenzen wegblijven.

„Ik heb écht geen zin om
bij de supermarkt in die rij
te staan”, zo verklaart de au-
tomobiliste die met vuilnis-
zakken, kattenvoer en pak-
jes sigaretten bij het Am-
sterdamse tankstation Kri-
terion naar buiten loopt.
„Veel te druk.” Dat is niet
anders voor de automobilist
die bij BP met toiletpapier
en een saucijzenbroodje
naar buiten komt. „Toch
handig, zeker nu met coro-
na, ik vermijd drukke plek-
ken.”

Pomphouders kregen dit
voorjaar, net als winkeliers,
harde klappen. In de maan-
den van de eerste lockdown
werd 50% minder getankt
bij de pomp dan in de maan-
den ervoor, zo blijkt uit
branchecijfers.

Ook speelgoed
De omzetten herstelden

iets in de zomermaanden.
„Maar de inkomsten uit
brandstoffen zijn, ondanks
terugkeer van veel autover-
keer, nog steeds 20% lager”,
zegt Tim Schoenmakers van
Belangenvereniging Tank-
stations (Beta) namens 400
leden die samen 1200 tank-
stations bestieren. „De ver-
kopen in de shops lijken
daarentegen wel redelijk op
peil te blijven”, wijst hij op
de aankopen aan de kassa
van speelgoed, lampen en
soep.

de shops bij de pompstati-
ons is de omzet dezelfde ge-
bleven. „Dat is verrassend.
Dat komt deels doordat we
er meer tabak verkopen”,
zegt Pieter Talsma, direc-
teur voor brandstoffen en
oliehandel van familiebe-

drijf GP Groot.
Ook daarvoor willen con-

sumenten minder lang in de
rij bij de supermarktbalies
staan. En als in coronatijd
meer automobilisten langs-
komen voor wat andere arti-
kelen „dan zijn we onderne-
mers genoeg om ons assorti-

Pomphouder profiteert
van shoppende tanker
Klant koopt in winkel van benzineleverancier steeds meer

Pomphouders, zoals die van GP Groot, bieden de consument steeds meer naast benzine. FOTO MICHEL VAN BERGEN

’Ik heb écht geen zin
om bij de supermarkt
in die rij te staan’

handelsonderneming in ge-
bruikte vliegtuig onderde-
len. „Palladio, waar zestig
man werkt, heeft juist meer
werk nu overheden vanwe-
ge de crisis infrastructurele
investeringen doen. Toen
we dit wilden verkopen tui-
melde iedereen over elkaar
heen, gezien het beperkte
aantal deals in de markt. We
hebben er zes topbiedingen
op gehad. En Apoc, dat we
verkochten aan Egeria, pro-
fiteerde van de gedaalde in-
koopprijs voor vliegtuigen
waardoor het voor een lan-
getermijn-investeerder al-
leen maar aantrekkelijker
werd.”

Wat 2021 brengt? „In de
sectoren die
niet worden
geraakt, gaat
een inhaal-
slag aan
transacties
plaatsvinden.
In de secto-
ren die wel
geraakt wor-
den, zullen
de zwaksten
aansluiting
zoeken bij

sterkeren. Wij kijken nu ook
naar een paar van dat soort
deals met onze deelnemin-
gen, maar zijn ook terug-
houdend in getroffen secto-
ren.”

Verder ziet De Boeck de
opkomst van deals zonder
bankfinanciering. „De bank
is vooral bezig met haar be-
staande klanten, niet met
nieuwe. Dus gaan we maar
financieren met eigen ver-
mogen en minder rende-
ment maken. Ik ga niet le-
nen bij Angelsaksische
schuldfondsen die je daarna
in de nek gaan hijgen.”

Gecharmeerd van het ka-
binetsbeleid is De Boeck
niet, zo weten zijn volgers
op Twitter en lezers uit
Quote. Zorgminister Hugo
de Jonge krijgt er regelmatig
van langs. „Een week langer
in lockdown is duurder dan
5 miljoen extra vaccins. We
hadden er veel meer en ver-
schillende moeten kopen,
de risico’s spreiden. Als je
met een bedrijfsbril kijkt...
De GGD kan in augustus
klaar zijn met inentingen.
Dat kan toch niet. En dat je
leidinggevende, De Jonge, je
dan prijst. Wanbeleid. Daar
krijg ik kromme tenen van,
het moet in april! De kleine
detaillist is de dupe, jonge-
ren, eenzame
mensen, het
onderwijs, al-
les en ieder-
een lijdt er-
onder.”

De Boeck
ziet een twee-
deling in de
economie.
„Wie wordt
er wel ge-
raakt, wie
niet? Cul-
tuur, horeca, detailhandel,
ik houd mijn hart vast. On-
dertussen zien we aan de
andere kant dat IT, e-com-
merce, consultancy en le-
vensmiddelen niet geraakt
worden. Nul.”

Topbiedingen
Het leidde er zelfs toe dat

De Boeck voor zijn achter-
ban van zo’n 250 beleggers -
veelal (oud-) ondernemers -
twee investeringen voor de
hoofdprijs verkocht. Con-
sultant Palladio dat overhe-
den adviseert over infra-
structuur, en Apoc, een

rend-goed verhuurders, de
fiscus. Na de nieuwe lock-
down van maandag, gaat ie-
dereen weer in de overle-
vingsmodus.”

De investeerder maakt
zich zorgen over de detail-
handel. „Dit is desastreus,
ze missen de beste twee we-
ken van het jaar. Vanaf nu
wordt het toch open - dicht -
open - dicht totdat er een
vaccin is. We hadden die
lockdown eerder moeten
doen, in november, dan
hadden de winkels nu open
gekund. Parfumeries en lin-
geriezaken halen tot wel
40% van hun jaaromzet in
december. Dit hadden we
kunnen voorkomen.”

Mkb-goeroe De Boeck:
’Dit is desastreus’

Investeerder houdt hart vast voor detailhandel

Robert De
Boeck is geen
fan van Hugo
de Jonge.
EIGEN FOTO

’Kromme
tenen van
beleid GGD
en Hugo de
Jonge’

door
Edwin van der Schoot

DEN HAAG • In 28 jaar
tijd investeerde hij zo’n
€100 miljoen in ruim
60 mkb-bedrijven. En
waar investeren in
maart 2020 ’tennissen
in het donker’ werd, is
het uiteindelijk zijn
beste jaar geworden.
Nu er een nieuwe lock-
down is aangekondigd,
houdt hij zijn hart vast
voor de detailhandel.

„In maart riep ik nog, 25%
van het mkb haalt de kerst
niet. Dat is reuze meegeval-
len”, zegt Robert De Boeck,
directeur van investerings-
maatschappij Antea. „De
overheid heeft ons bedrijfs-
leven in leven gehouden”.
concludeert de mkb-expert.
„Nu gaan alle ogen naar de
banken. Want het generaal
pardon van ABN Amro en
Rabobank, die het bedrijfs-
leven een pauze van zes
maanden gaven in het aflos-
sen van leningen, is nu voor-
bij. Dat was ideaal voor het
mkb. Een generieke rege-
ling, dus geen tijdrovende
en lastige afspraken met je
bank. Alleen ING deed niet
mee, die waren lastiger,
ging je accountmanager di-
rect kijken of je bedrijf in de
kern wel gezond was. Bij al
onze deelnemingen was dat
gelukkig wel zo.”

Overlevingsmodus
Grote vraag volgens De

Boeck is of de banken aflos-
sing blijven uitstellen. „In
maart kwamen bedrijven
ineens in de overlevingsmo-
dus. Het resultaat is dan in-
eens niet meer belangrijk,
alleen je liquiditeit. Hoeveel
cash heb je? Leasemaat-
schappijen bleken toen mee
te willen denken, onroe-

De term IPO staat voor initial pu-
blic offering. Het is jargon voor
een beursgang. It’s Probably

Overpriced is een alternatieve uitleg.
De turbulente beursgangen van

Airbnb en Takeaway-concurrent
Doordash en de onvermijdelijke crash
daarna ontlokten een felle discussie
op Wall Street. Beide bedrijven zijn
samen $130 miljard waard, hun ge-
combineerde jaaromzet - winst wordt
er niet gemaakt - is minder dan $6
miljard.

Airbnb ging voor $68 per aandeel
naar de beurs, maar zette in de eerste
seconden van de beurshandel direct
een prijs van $146 per aandeel op het
bord. Doordash werd op $102 per
aandeel gewaardeerd, maar flitste
direct naar $164 per aandeel. Dit is
niet het soort chaos waar aandelen-
beurzen of die bedrijven zelf op zitten
te wachten. Ook de dure zakenban-
ken niet, zij gaan af als een gieter.

De meeste media schrijven de acht-
baanritjes toe aan een nieuwe genera-
tie beleggers. Vaak jongeren, gewa-
pend met fantastische beleggingsapps
maar bedroevend weinig beleggings-
kennis.

Deze jongeren hebben ook nog eens
pas als allerlaatste toegang tot deze
bedrijven om in te beleggen. Door-
dash (opgericht in 2012) en Airbnb
(2008) hebben voor hun beursgang
namelijk al meerdere financierings-
feestjes achter gesloten deuren ge-

vierd. Wie toen vroegtijdig is inge-
stapt, stapt nu uit. En casht. De selec-
te groep gasten op die financierings-
feestjes zijn vaak
venturecapital-fondsen en private-
equitypartijen met geld van een enke-
le verzekeraar of pensioenfonds, en
vooral van rijke ondernemers en ce-
lebs.

Doordash en Airbnb gaan ook niet
primair naar de beurs om - zoals
vroeger - groeigeld op te halen. Deze
bedrijven zijn niet kapitaal-intensief.
Hun motief is een mogelijkheid bie-
den aan zittende investeerders en
personeelsleden met opties en aande-
len om, jawel, te cashen. Dividend zit
er bovendien voorlopig ook niet in,
gezien de schamele omzet.

Ook in Nederland is een nieuwe
generatie beleggers actief. Kantar
TNS telt liefst 1,75 miljoen beleggende
Nederlanders. Sommigen begonnen
met beleggen toen de aandelenkoer-
sen in maart naar een dieptepunt
zakten. Chapeau, goede timing. Maar
anderen begonnen toen Fastned naar
de beurs ging, in 2019. Wie het koers-
verloop van de laadpalenfabrikant
bekijkt, ziet eenzelfde patroon als bij
Airbnb en Doordash. Een hoge piek,
daarna de crash.

Verzekeraars en pensioengoeroes
roepen dat jongeren zelf hun pensi-
oen meer moeten regelen. Beleggen is
dan het credo. Maar ze vergeten te
melden dat er vaak wel wat leergeld
betaald wordt.

Edwin van der Schoot

Leergeld

Investeerders hadden
hun eigen feestjes al

FINANSCOOP

Goed nieuws voor de zuidelijke eurolanden:
Nadat de Europese Centrale Bank (ECB) vorige
week nog meer coronasteun aankondigde, is de
rente op hun staatsschuld aan het dalen. De
rente op tienjarige Spaanse obligaties daalde
dinsdag tot -0,015%. Dat betekent dat beleggers
zelfs geld toeleggen om te beleggen in schuld
van de Spaanse overheid. Ook de Portugese
rente daalde, vandaag tot -0,058%. De rente op
Italiaanse tienjaarsschuld bleef met 0,516% net
boven de nul hangen. Van alle drie de landen is
de rente sinds de ECB-vergadering vorige week
aan het dalen. Toen kondigde de centrale bank
namelijk aan nog eens €500 miljard in de euro-
zone te steken, bovenop de €1350 miljard aan
coronasteun. Volgens econoom Elwin de Groot
van Rabobank reageerden beleggers in eerste
instantie een beetje teleurgesteld. „Dat kwam
omdat ze op nóg meer hadden gerekend. Zo
werd het programma niet met twaalf, maar met
negen maanden verlengd.”

Spanje en Portugal nu
gewild als belegging

ECB-STEUN


