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Dekoepelsvanvastgoedbeleggersenverhuur-
ders roepen hun achterban op omop grote
schaalhurenop te schortenomNederlandse
winkeliersdoordecoronacrisisheenteslepen.
Over demaanden april, mei en junimoeten
winkeliers hun betalingen tijdelijk kunnen
verlagen, ‘waar nodig tot 100%’. Dat hebben
dekoepelsvancommerciëleverhuurders,be-
leggers en detailhandel gisteravond beklon-
kenineenzogenoemdsteunakkoordingezien
doorhet FD.
Het gaat om eenmoreel appel van belan-

genorganisatiesIVBN(institutionelevastgoed-
beleggers) en Vastgoed Belang (particuliere
verhuurders)aanhunachterbannen.Pandei-
genarendieergeengehooraangeven,kunnen
nietviaderechtergedwongenwordentotver-
lagingen.EerderriepenIVBNenVastgoedBe-
langookal op tot beperkt huuruitstel.

DewinkelierskoepelsInretailenDetailhan-
del Nederland hadden aanvankelijk ingezet
opeen langerehuurpauzeenkwijtschelding,
maar daar wilden de beleggers op het laatste
moment tochniet aan. ‘Hetwas een extreem
zware bevalling’, zegt een ingewijde. Inretail
spreekt niettemin van een flinke verlichting
die ‘keihardnodig isomdezeperiode teover-
leven’.De IVBNgeeft geen commentaar.
De coulance van beleggers is bedoeld om

eenkaalslag te voorkomen in de retailsector,
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waar omzettende afgelopenweken veelal tot
80%kelderden.Deheersendeopvatting isdat
veelwinkelketensdekomendewekenomval-
len zonder huurkorting,met als gevolg lang-
durige leegstand.Pandeigenarendiehuurver-
lichtinggeven,kunnenophunbeurt rekenen
opeencoulantehoudingvanbanken;hunaf-
lossingsverplichtingwordt ook tijdelijk stop-
gezet,zoheeftdeNederlandseVerenigingvan
Banken (NVB) toegezegd.

Decoulanceisnadrukkelijkalleenbedoeld
voorNederlandseketens,middenstandersen
familiebedrijven. Grote ketens alsHema die
ookvestigingenhebbeninhetbuitenland,zijn
aangewezenopmaatwerk.Ookwinkelformu-
lesmet internationale,kapitaalkrachtigeaan-
deelhouders zoals Action vallen erbuiten.

De onderhandelingen liepen al circa twee
weken,maar het overleg dreigdemeermaals
testrandendoorhoogoplopendespanningen.
Vastgoedeigenaren vreesden rücksichtslose,
generieke kortingen, die er keihard in zou-
den hakken bij kleinere eigenaren. Winke-
lierswarenverbolgenoverdestuggehouding
van sommige pandeigenaren. De onderhan-
delaarshaddendanookgrotemoeiteomhun
achterbannenbijeen tehouden.
Retailexpert FrankQuix vanQ&A spreekt

van een ‘hoopgevendPaasakkoord’ dat lucht
creëertvoorwinkeliers,algaathetminderver
dan gehoopt. ‘Grote verhuurders kunnen dit
niet zomaar naast zich neerleggen. En het is
ookeenduidelijksignaaldatereeneindmoet
komenaandepolarisatie, dat partijen alleen
samendoordeze crisis kunnenkomen.’
Het ministerie van Economische Zaken

namdeel aan de gesprekken en spoorde de
partijenaleerderaanomersneluit tekomen.
Aanvankelijkoverwooghetkabinetookscena-
rio’svanverregaandoverheidsingrijpen,waar-
bijhetRijkopgroteschaalborgzoustaanvoor
huurbetalingen.

Meerderegrote internationaleketenswaar-
onderC&A,H&M,Hema enInditex (Zara)zet-
ten de afgelopenweken kwaad bloed onder
verhuurders door korting te eisen of eenzij-
digmeetedelendatzedekomendemaanden
niet zoudenbetalen. ‘Waaromzou jemoeten
bloeden voor een bedrijf dat door de vorige
private-equityeigenaren is volgestopt met
schuldenennumultimiljardairMarcelBoek-
hoornalseigenaarheeft’, zei eenbeleggervo-
rigeweek tegenover het FD.

$Winkeliers zoudenbeperkt
huuruitstelmoeten krijgen

$ Dat gebaarmoet ketens door
de coronacrisis heen slepen

$ Pandeigenaren diemeewerken,
krijgen coulance van banken

De beleggers
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een kaalslag in
de retailsector
voorkomen
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