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WINST PER AANDEEL
Mathijs Boumanneemt in zijn
column ‘Virus?Meer globalise-
ring graag!’ (FD, 11maart) stel-
ling tegenbijvoorbeelddePartij
voor deDieren, die pleit voor een
onsjeminder globalisering. Er
valtwelwat af te dingenophet
pleidooi vanBouman. Inde veer-
tiende eeuwheeft depest ermi-
nimaalmaandenover gedaanom
viahandelsroutes vanuitChina
Europa tebereiken. Vandaagde
dag zijn ermaar enkele uren voor
nodig omeen virus vanuitChina
naarEuropaofwaardanooknaar
toe tebrengen. Enige voorzich-
tigheid is duswel op zijnplaats.
Globaliseringheeft grote risico’s

in zich.Het is verstandigdaar oog
voor tehebbenenniet alleenaan
deontwikkeling vandewinst per
aandeel te denken.
CorWijtvliet, Zevenaar

KWADE GENIUS
Indehoopop strafvermindering
heeft accountantskantoorBaker
Tilly eendoor advocatenkantoor
NautaDutilh opgesteld rapport
verspreidwaarindebetrokken
mkb’erwordt afgeschilderd als
kwadegenius achter de zogehe-
ten ‘Cyprusroute.’Het verwijt dat
demkb’erBakerTilly enNauta
Dutilhmaakt is dat het rapport
eenzijdig is opgesteld: hoor is
weliswaar toegepast,maar geen

wederhoor.Daardoor stelt het
rapport een feitelijke onjuis-
te gang van zaken voor (FD, 7
maart). De zaakheeft geleid tot
veel ophef enuiteindelijk tot
vragen indeTweedeKamer, die
de rol vanadvocatenkantoren
bij het verrichten vandergelijke
onderzoekenaanbandenwil leg-
gen en sterkermoet reguleren.
Daarbijwerdook verwezennaar
deNS-affaire uit 2017,waarbij ad-
vocatenkantoorDeBrauwBlack-
stone inopspraakkwamomdat
hetmeerderepettenophad.Dit
zouafbreukdoenaandeonaf-
hankelijkheid vanhet onderzoek.
DeRaad vanDisciplineberispte
uiteindelijk deonderzoeksleider

vanDeBrauw.Niet vanwege zijn
dubbelrol,maarwegens gebrek
aanhoor enwederhoor.Het stel-
len vanaanvullende regels kan
achterwegeblijven.Deze zijn
ernamelijk al enworden inge-
kleurddoorde tuchtrechtspraak
advocatuur.
Silvia Vinken, advocaat teWaalre

COMPENSATIE ZEELAND
Op5maart kwampremierRutte
deZeeuwenuitleggenwaarom
hetbesluit uit 2012 voor eenma-
rinierskazerne inVlissingenniet
wordt uitgevoerd.Hij liet de
Zeeuwenmet legehandenachter,
niet overtuigdnochonderde in-
druk van zijn argumenten.

Rutte toondebegripdat gevestig-
demanschappenenhun families
niet uitDoornwillenworden
overgeplaatst. Vestig en start
daarom inVlissingeneennieuwe
compagniemariniers inoplei-
dingdiedaar kwartier gaatma-
ken. Laat allesmetdie compag-
nie jaarlijksmeegroeien (lokale
economie, onderwijs, zorg). Kon-
dig aandat over acht jaar alles
inVlissingengevestigd zal zijn.
Compensatie aanZeeuwenhoeft
niet tewordenbetaald.Metdit
groei- en verleidmodel ontstaat
inZeelandpositief esprit de corps,
meer dandedefensieve geest die
ernu rondwaart.
MikeKortekaas, Utrecht

CORONA

Ziekte-uitbraak kan voor zwakke
zorginstelling de nekslag zijn
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Marlies Prins is director
Corporate FinanceHealth and
Public SectorKPMG.

O
pditmoment
makenwij ons
vooral zorgen
over deklinische
capaciteit vande
zorgsector om

coronapatiënten tebehandelen.
Artsen zijn tegelijkertijd ongerust
over de voortgang van reguliere
ennoodzakelijke zorg aanpatiën-
ten.Wachtlijsten lopenop.

Veelminderwordt stilgestaan
bijwat er gebeurt als zorginstel-
lingenerniet in slagenomzet
te realiseren terwijl hun vaste
kostenblijvendoorlopen. Zorg-
deskundigen verwachtendat 20
tot 60%vande volwassenen ziek
kanworden vanhet coronavirus,
waarbij het ziekteverloop varieert
van enkele dagen tot eenaantal
weken. Voorbehandeling (pro-
ductie) endusomzet inde zorg
heb jepersoneel nodig. Perso-
neelsuitval bij zorginstellingen
metbeperktefinanciële reserves
omtegenvallers op te vangen, is
duspotentieel desastreus voor
zowel patiënt als organisatie.Niet
alleen ziekenhuizen,maar juist
ookdeggz, deouderenzorg ende
gehandicaptenzorgkunnenhier-
mee temakenkrijgen.

Zorginstellingen zijn 52we-
kenper jaar open.Dat betekent
dat zij gemiddeldwekelijks zo’n
1,9% vanhunomzet realiseren.
Eenuitval van40%vanhet zorg-
personeel gedurende eenperi-
ode van tweeweken (waarin zij
niet kunnenofmogenwerken)
betekent eenomzetverlies van
1,5%.Opeen totale omzet van

zo’n €60mrdbij de vier grootste
zorgsectorenbetekent dit een
potentieel rendementsverlies van
ongeveer €900mln.

FAILLISSEMENTEN
In theorie zoudeuitval van zorg-
personeel kunnenwordenopge-
vangenmet tijdelijk personeel.
Los vande vraagof extra perso-
neel in geval van eenepidemie
beschikbaar is, biedt dit finan-
cieel geen soelaas. Flexpersoneel
zorgtweliswaar voorbehoud
vanomzet,maar is relatief duur.
Bovendienkomendekosten
vande inhuur van tijdelijk per-
soneel bovenopdebestaande
personeelskosten.

Belangrijker danhetfinanciële
resultaat is echter de liquiditeit
vande zorginstellingen.De25%

financieelmeest zwakkeNeder-
landse zorginstellingenhadden
eind2018financiële buffers van
nietmeerdan tweewekenomzet.
Eenaantal zorginstellingenkan
dus tijdelijk over onvoldoende
liquidemiddelenbeschikken.
Zij zoudendemogelijke gevolgen
vanhet coronavirus voor zowel
werkkapitaal als liquiditeit in-
zichtelijkmoetenmaken.

Eenfinanciële regelingdie
voorziet in tijdelijke liquiditeit,
lijkt noodzakelijk. Zo’n regeling
moet recht doenaanhet zorgsys-
teemeneigen verantwoordelijk-
heid vande instellingen. Voorop
staat het voorkomenvanonnodi-
ge faillissementen. Zorgverzeke-
raars enhetministerie vanVolks-
gezondheid,Welzijn enSport
moetenhet voortouwnemen.

De zwakste
zorginstellingen
hebben een financiële
buffer van niet meer
dan twee weken

DeEuropeseCentraleBankheeft donderdag
eengericht stimuleringspakket gelanceerd.
Het is eendrietrapsraket.Het eerste deel zorgt
voor voldoende liquiditeit inhet financiële

systeem.Doorbankende liquiditeit te verschaffendie
zenodighebben, is er eenbelangrijkenoodstopomde
economie inde eurozoneniet af te knijpen.Het tweede
deel stimuleert bankenomoverbruggingskredieten
te verlenenaanbedrijvendie in liquiditeitsproblemen
komendoordat de aanvoerketendoorhet coronavirus
verstoord is geraakt.Het derdedeelmoet dislocaties op
deobligatiemarkten indekiemsmoren.

DeECBheeft de verleidingweerstaanomaande
rente te sleutelen.Het argumentdat de centrale bank
gebruikt: de schok is heftig,maarhoedanook tijdelijk.
Dat is juist. En inderdaad zijndehuidigemaatregelen
het passendeantwoord.Hetheeft geen zinommensen
enbedrijven te verleidenmeer te consumerenals hun
belangrijkste taakbestaat uit het vermijden vanhet
virus.

Bovendien ishet instrumentariumvande centrale
bankal geruime tijdbot. Eenextra renteverlaging van
10basispunten zouweinig zodenaandedijk zetten.
Sterkernog, dat zoudekredietverleningwel eensde
nekkunnenomdraaien. Al houdt deECBvol dat zenog
niet opde laagstmogelijk rentestand zitten, heel ver
wegkandie zogenoemde reversal ratenietmeer zijn.

Dat definanciëlemarkten in eerste instantie zeerne-
gatief opdebesluiten zouden reagerenwas te verwach-
ten.Dat deden zeookbij deFederalReserve, die de ren-
tewélmet 50basispunten verlaagde. Voormarkten is
het nooit genoeg.Het dringt vanzelfwel tot zedoordat
deze aanpakmeer voorde economie zal doendanmeer
vanhetzelfde. Somsduurt dat nueenmaalwat langer.

Het is aandepolitiek omhet coronavirusmetpas-
sendemaatregelen in tedammenen tegelijkertijd
indekerngezondebedrijvendiedaardoor indepro-
blemenkomen tehelpen.Dat kanop veelmanieren,
maar een snelle, gecoördineerde actie vanoverheden
inde eurozone is gewenst. En, zoals ECB-president
ChristineLagarde al ophaarpersconferentie zei: dat
mageen stuk voortvarenderdan tot nu toe inEuropa is
geopperd.

Van verschillendekantenklinkt het geluidomnu
evenniet opdebegrotingsregels te letten.Dat is zeker
begrijpelijk en terecht,maardeze crisis toontwel aan
hoe verstandighet is eengezondebegroting tehebben.
Een crisissituatie komt altijd plotseling enuit onver-
wachtehoek. Als je in goede tijdenal strakopeen
tekort van3%mikt inplaats van eenevenwicht of over-
schot, heb je in zulke situaties geen ruimtemeer.
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