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Beste Leden van VNO-NCW West, 

 

Verlenging lockdown was verwacht maar komt desondanks als een mokerslag aan. 

Zeker in die sectoren die nu al zo lang op slot zitten, met name de evenementensector, 

reisbranche, sportscholen, horeca, winkeliers en toeleveranciers. De reserves van 

ondernemers zijn op. Goed dat het kabinet verruiming van het steunpakket heeft 

toegezegd, want die is nodig om te voorkomen dat van oorsprong gezonde bedrijven 

alsnog failliet gaan. 

 

Over de invulling van die verruiming praat VNO-NCW deze week verder door met het 

kabinet. Daarbij hameren we op urgente behoeften die onze leden aangeven. Zo moet 

de maximumvergoeding voor vaste lasten (TVL-regeling) flink worden verruimd en de 

omzetdrempel om tot de regeling te worden toegelaten omlaag. Ook pleiten we voor 

meer hulp voor startende ondernemers en het weer ophogen van de NOW-loonsteun. 

Het voert te ver om in deze brief al onze specifieke wensen te noemen, maar weet dat 

deze zeer zorgvuldig zijn bepaald op basis van uw zorgen en ervaringen. Uw inbreng is 

voor ons waardevol. Blijf ons vooral informeren over de corona-gerelateerde 

problemen waar u en uw bedrijf tegenaan lopen. 

 

Eigen vermogen 

Jacco Vonhof en Ingrid Thijssen hebben gisteren in de media het kabinet gevraagd in 

actie te komen om het eigen vermogen van ondernemers te helpen stutten, nu steeds 

meer ondernemers in de problemen komen en de bodem is bereikt. Veel ondernemers 

in de zwaar getroffen sectoren hebben inmiddels een enorme schuldenberg. Ze hebben 

al ingeteerd op het eigen vermogen van het bedrijf en ook vaak op hun 

privévermogen. Geld om straks te investeren voor de wederopbouw van het bedrijf is 

er niet meer. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ook over dit punt met het kabinet in 

gesprek. 

 

Schuldhulpverlening 

We krijgen terug van leden dat ondernemers zich privé diep in de schulden moeten 

steken om de lock down periode te overleven. Sommigen spreken nu ook hun 

pensioenvoorziening aan. Als zij bij de gemeente aankloppen voor schuldhulpverlening 

worden zij niet goed of zelfs helemaal niet geholpen. Wij zullen dit adresseren bij de 

gemeenten in onze regio. 

 

Minister Koolmees 

Tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 7 januari heeft minister Koolmees van Sociale 

Zaken veel vragen van leden beantwoord over onder meer het corona-steunpakket, 

behoud van werkgelegenheid, de positie van thuiswerkers met jonge kinderen en hulp 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vooral de transitievergoeding was 



een heikel punt. U kunt het webinar (1 uur) hier terugkijken. 

 

Webinars 

Op 22 januari organiseert VNO-NCW een voorlichtingsbijeenkomst online over de 

regeling Tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Meld je hier aan.  

Op 4 februari organiseert VNO-NCW West samen met de Rabobank een break-

outsessie over hetzelfde onderwerp. Een uitnodiging volgt snel. 

 

Hoe naar de verlenging van de lock down ook is, we zullen met elkaar alles op alles 

moeten zetten om Britse toestanden te voorkomen. Goed dat iedereen zich bij klachten 

direct kan laten testen. Er is voldoende testcapaciteit in de buurt. En veel werkgevers 

in onze regio faciliteren het thuiswerken zodat niemand onnodig op pad hoeft te gaan. 

 

Blijft u vooral signalen aan ons doorgeven, dat mag rechtstreeks of via de 

verenigingsmanagers. 

 

Hartelijke groet, 

 

VNO-NCW West 

  
Audrey Keukens,          

Voorzitter 

Kim Boersma, 

Directeur 

 

    

 

 

https://www.vno-ncwwest.nl/lobby/bereikbaarheid-en-mobiliteit/infrastructuur/a20-oost/met-koolmees-in-gesprek--cG9zdDpOV2pCNHQ5Y3lsdU9BUkk3aHd6OA%3D%3D
https://www.vno-ncw.nl/agenda
https://www.vno-ncwwest.nl/over-ons/bestuur/team/
https://www.vnoncwwestcorona.nl/

