
  

    

 

  
 

 

Den Haag, 22 januari 2021 

   

 
      

  

Beste leden van VNO-NCW West, 

 

Gisteren heeft de Tweede Kamer ingestemd met een avondklok en wordt het bezoek 

dat je mag ontvangen verder beperkt tot 1 persoon. De aangescherpte lockdown 

maatregelen zijn onvermijdelijk. Wij leven met u mee, want het beroep dat op het 

uithoudingsvermogen van ondernemers wordt gedaan is ongekend. 

 

Steunpakket 

VNO-NCW en MKB Nederland hebben tot op het laatste moment intensief gesproken en 

onderhandeld met het kabinet. Het aangepaste steunpakket zal niet voor iedere 

individuele ondernemer genoeg zijn, we blijven daar natuurlijk over in gesprek, maar 

we zien veel van uw wensen terug. Zo krijgen ook grotere mkb-bedrijven en juist heel 

kleine beter toegang tot de regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL). De 

vergoedingen zijn verhoogd. Ook twee andere belangrijke punten van de 

ondernemersorganisaties, namelijk een garantieregeling voor evenementen en steun 

om het eigen vermogen te versterken, komen er. Uitgebreide informatie over de 

uitbreiding van het steunpakket vindt u hier. 

 

Avondklok 

Morgen, 23 januari, gaat de avondklok in. Zijn uw werknemers tussen 21.00 en 4.30 

uur onderweg naar het werk of naar huis? Dan zult u een werkgeversverklaring 

moeten verstrekken. Via deze links kunt u de benodigde formulieren downloaden: 

• Werkgeversverklaring avondklok 

• Eigen verklaring avondklok 

De teleurstelling over de aangescherpte corona-maatregelen is groot. Ondanks het 

vaccinatieprogramma dat nu wordt uitgevoerd, wordt ons geduld langer dan verwacht 

op de proef gesteld. 

 
Het was een zware week door het plotseling overlijden van onze oud-voorzitter Hans 

de Boer afgelopen maandag. Hij heeft veel betekend, persoonlijk en zakelijk, voor 

leden, medewerkers, bestuurders, voor Nederland. Zijn overlijden is voor ons allemaal 

een grote schok. 

 

Wellicht heeft u de informatie over eventuele condoleances al ontvangen. De brieven 

en kaarten die naar ons kantoor zijn gestuurd, worden bezorgd bij de familie.  

De familie heeft via de uitvaartorganisatie een correspondentieadres opgesteld. 

 

Condoleances kunnen gestuurd worden naar Monuta uitvaartzorg, 

T.a.v. Familie De Boer  

Postbus 432 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/01/21/forse-uitbreiding-steun--en-herstelpakket
https://vno-ncwwest.prod.websites.vno-ncw.totalservices.io/app/uploads/sites/7/2021/01/Werkgeversverklaring_avondklok.pdf
https://vno-ncwwest.prod.websites.vno-ncw.totalservices.io/app/uploads/sites/7/2021/01/Eigen-verklaring_avondklok.pdf


2300 AK Leiden 

Liever geen bloemen, een donatie aan www.reddegrutto.nl wordt op prijs gesteld. 

 

Onze gedachten gaan uit naar Hans zijn vrouw Klaske, kinderen en kleinkinderen. 

 

Hartelijke groet, 

 

VNO-NCW West 

  

  
Audrey Keukens,          

Voorzitter 

Kim Boersma, 

Directeur 

 

    

 

 

http://www.reddegrutto.nl/
https://www.vnoncwwestcorona.nl/

