
    

 
     
 
Den Haag, 14 oktober 2020 

  

 
    
Beste leden van VNO-NCW West,  

 

Vanavond gaat de gedeeltelijke lockdown in, een hard gelag. We realiseren ons dat dit 

leden uit met name de horeca, evenementenbranche, cultuursector, reisbranche, 

detailhandel en transport en toeleveranciers heel hard treft. Álle leden worden geraakt 

door medewerkers die door corona ziek worden, noodzakelijke aanpassingen in de 

werkwijzes, onzekerheid en gebrek aan perspectief. Toch zijn de beperkende 

maatregelen nodig om het virus onder controle te krijgen. Natuurlijk willen we 

voorkomen dat mensen aan corona overlijden of er blijvende fysieke schade aan 

overhouden. Ook willen we voorkomen dat de zorg overbelast raakt waardoor de 

reguliere zorg wegvalt. 

 

VNO-NCW voert intensief overleg met het kabinet om de steunmaatregelen voor de 

zwaar getroffen sectoren uit te breiden, de testcapaciteit op orde te krijgen en de 

routekaarten uit te werken zodat maatregelen minder grof hoeven te zijn. Verder 

dringen we aan op een betere handhaving van de gedragsregels. 

 
Op regionaal niveau vragen we aan gemeenten en provincies naast de ondernemers te 

gaan staan en investeringen mogelijk te maken. Daarvoor moet vergunningverlening 

doorgaan en eenvoudiger worden met beperkte leges. Denk aan horecaondernemers 

die een vergunning aanvragen voor een winterterras. Zij moeten direct open kunnen 

zodra de coronamaatregelen versoepeld worden. Ook vragen wij gemeenten zich 

ruimhartig op te stellen bij uitstel en terugbetalingsregelingen van de lokale 

belastingen. Verder is het belangrijk dat gemeenten blijven investeren, vooral in de 

bezoekerseconomie en in digitale netwerken en faciliteiten. 

 
In de vorige ledenbrief schreven we dat VNO-NCW zich volop inzet voor betrouwbare 

snel-tests, waarbij iemand binnen een kwartier weet of hij corona heeft of niet. We 

weten hoe belangrijk dat is om uw bedrijf te kunnen laten doordraaien. Het ziet ernaar 

uit dat binnen een maand op verschillende plekken in het land deze snel-tests worden 

ingevoerd. 

 
Het is voor iedereen pijnlijk dat het kabinet gisteravond de gedeeltelijke lockdown 

heeft afgekondigd. Het is ook in ieders belang om zo snel mogelijk weer uit deze 

situatie te komen. Daarom roepen we alle ondernemers op de maatregelen zo goed 

mogelijk binnen het eigen bedrijf te implementeren en thuiswerken waar mogelijk te 

stimuleren, zodat alle bedrijven en instellingen zo snel mogelijk weer open kunnen! 

 
Hartelijke groet, 

 

VNO-NCW West 

 



Audrey Keukens,                   

Voorzitter 

Kim Boersma, 

Directeur 

 

 

    

 

https://www.vnoncwwestcorona.nl/

