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Tilburg, 1 mei 2020 

 

 

 

Aan de voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland, Beste Hans en Jacco, 

 

Wij hebben afgelopen dinsdagavond wederom overleg gehad met de voorzitters van de vijf 

regioverenigingen van VNO-NCW. Wij spreken daarbij met name over de gevoelens van en de 

effecten voor middelgrote ondernemingen (25 – 2500 werknemers). 

  

Zoals gebruikelijk willen we de belangrijke punten graag met jullie delen om deze in te brengen in 

de verdere discussies met de overheid. Er gebeurt ook veel goeds maar we richten ons op de 

punten die nog opgelost moeten worden. 

 

De belangrijkste punten: 

 De ondernemers vinden dat er met name in de persconferentie van 21 april 2020 vanuit het 

kabinet te weinig compassie was met ondernemers en te weinig rekening werd gehouden met 

de economische effecten. Een aantal ondernemers heeft het zeer moeilijk en wacht op meer 

duidelijkheid over wat er per sector verwacht wordt met betrekking tot het weer “open gaan”. 

Veel bedrijven hebben zich voorbereid op de 1,5 meter economie, daar is en wordt nog 

nauwelijks iets mee gedaan. Er is ook geen terugmelding hierover. 

 Een tweede fase van drie maanden NOW is noodzakelijk. Graag duidelijkheid hierover. Ook 

over de situatie daarna, sommige sectoren zullen structureel nog veel langer last hebben en 

die moeten de kosten kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. We kunnen geen steun 

blijven vragen. 

 De bouw- en installatiesector hebben het moeilijk en dit zal buiten de woningbouw nog jaren 

zo blijven. Wij zien momenteel sterke vertraging bij gemeentelijke en provinciale overheden 

bij de aanbesteding. Dat zou juist omgekeerd moeten zijn. Bovendien denken wij dat een 

investeringsprogramma voor de komende jaren in gang gezet moet worden, dat goed is voor 

de werkgelegenheid en de duurzaamheid. 

 Laat de overheidsschuld toenemen door te investeren in duurzaamheid en kennis, gericht op 

onze positie en het succes op de langere termijn. Wij moeten geen eiland in Europa worden 

met een lage overheidsschuld. Beter investeren in assets die langdurig in ons voordeel werken. 

 Beweging bij de werknemers en de vakbonden blijft in veel gevallen achterwege en is voor de 

meeste geraakte sectoren en bedrijven nodig. 

 Er moet meer duidelijkheid komen over de terugbetalingsregeling van de uitgestelde 

belastingbetalingen. Omdat iedereen er gebruik van maakt, hebben sommige ondernemingen 

overliquiditeit uit onzekerheid wat er verder gaat gebeuren omdat de dip nog moet komen of 

uit een gevoel dat niet betalen voordelen gaat geven aan concurrerende bedrijven. 

 

Het onder de eerste bullet vermelde plan wanneer zaken weer wel kunnen is het allerbelangrijkste 

en wij hopen en verwachten dat we daar volgende week meer zicht op mogen krijgen. Dan kunnen 

de ondernemers verder met hun plannen. 

 

 



Wederom veel dank en respect voor jullie inbreng en inzet en een hartelijke groet uit de 

regioverenigingen. 

 

 

Namens de voorzitters, 

 

 

Eric van Schagen  
VNO-NCW Brabant Zeeland  
 
 
 
 
 

Giel Braun  
LWV 

  

Audrey Keukens  
VNO-NCW West 

 
  

Marcel Hielkema  
VNO-NCW Midden 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sieger Dijkstra  
VNO-NCW Noord  
 

 
 

 

 

 


