
     

     
Den Haag, 20 mei 2020    
     
Aan de leden van VNO-NCW West, 
 
Het is de week waarin premier Rutte tijdens zijn persconferentie aankondigde dat het noodpakket 
wordt verlengd en uitgebreid. Daar zijn we blij mee, want dit is ontzettend hard nodig. De 
Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar fors gekrompen, maakte het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) op 15 mei bekend. In maart, toen de ‘intelligente lockdown’ inging, 
daalden de bestedingen van huishoudens met 6,7 procent. Dat is een recorddaling. Daarom is het 
goed dat bestaande regelingen verlengd worden en dat er ook aanpassingen zijn gemaakt, mede 
dankzij uw input. 
 
Vaste kosten 
Het is een goede zaak dat het tweede pakket aan steunmaatregelen nu ook een vergoeding voor 
de vaste lasten bevat. Wel is de nieuwe TVL-regeling te beperkt voor middelgrote bedrijven. 
Hierdoor dreigen zij alsnog failliet te gaan of moeten fors inkrimpen, wat de werkgelegenheid 
onder druk zet. Voor de grotere bedrijven in de gesloten sectoren, zoals horeca, reisbranche, 
evenementen en recreatie, is de maximale vergoeding van 20.000 euro naar verwachting niet 
voldoende. 
 
Vakbeweging 
U heeft vast opgemerkt dat de vakbeweging zich feller uit in de media. Achter de schermen is de 
verstandhouding tussen FNV/CNV en VNO-NCW/MKB Nederland gelukkig goed. “De vakbeweging 
is niet onverdeeld blij met het schrappen van de ontslagboete in de NOW, maar ze snappen dat 
bedrijven in deze situatie moeten kunnen herstructureren”, aldus Hans de Boer. “Ze willen 
natuurlijk wel dat hier iets tegenover staat en daarover zijn we in overleg, denk aan scholing van 
werknemers.” 
 
Gemeenten, blijf investeren 
Gemeenten zitten in hetzelfde schuitje als veel ondernemers. Ze dreigen failliet te gaan. Door de 
coronamaatregelen lopen aan de ene kant hun inkomsten terug, aan de andere kant nemen de 
uitgaven toe. Bij een aantal gemeenten zien wij al directe bezuinigingen. Zwembad dicht. Geen 
steun meer aan sportclubs. Onderhoud aan de weg even uitstellen. En dat vinden wij geen goed 
idee. Juist nu is het belangrijk dat gemeenten investeren. Tijdens de gesprekken met de 
verantwoordelijke wethouders adviseren wij hen te gaan lenen bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten. Daarnaast vragen we provincies hun financiële buffers aan te spreken. In Noord-
Holland komt er bijvoorbeeld een korte termijn fonds voor de sociale infrastructuur van 10 miljoen 
euro. 
 
 
 
 

https://www.vnoncwwestcorona.nl/


Groene Groeiers 
Duurzame ondernemers van onze Groene Groeiers community, hebben bij ons de noodklok geluid. 
De orderportefeuille loopt terug, omdat in crisistijd veel investeringen zich richten op relatief korte 
terugverdientijden. Investeringen in duurzame veranderingen hebben vaak terugverdientijden van 
jaren. Tegelijkertijd willen we als samenleving graag dat we de wederopbouw van de economie na 
de coronacrisis duurzaam invullen.  
Wij zullen overheden blijven vragen hierin voorop te lopen en aanbestedingen toegankelijk en 
laagdrempelig te maken, ook voor duurzame en innovatieve ondernemingen. 
 
Versoepelingen per 1 juni 
We hebben goede hoop dat de versoepelingen per 1 juni doorgang kunnen vinden. Volgende week 
lanceert VNO-NCW een website waarop u alle protocollen kunt vinden: 
www.mijncoronaprotocol.nl 
 
Het is goed voor iedereen als we wederom een paar stappen vooruit kunnen zetten. Loopt u 
daarbij tegen onverwachte belemmeringen aan, laat het ons weten. Zoek ook elkaar op voor 
ideeën en oplossingen, hoe de protocollen in uw bedrijfsvoering ingericht kunnen worden. Samen 
staan we sterk! 
 
Hartelijke groet, 
 
VNO-NCW West 
 
Audrey Keukens, 
Voorzitter 
 

Kim Boersma, 
Directeur 
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