
Beste leden,  
 
VNO-NCW en MKB Nederland zetten in op een noodpakket voor ondernemers ten gevolge van de 
uitbraak van het corona virus. Uitgangspunt van VNO-NCW en MKB-Nederland is dat ondernemers zo 
min mogelijk (permanente) schade moeten ondervinden van de uitbraak van dit virus. Dit is een 
externe omstandigheid die niet onder het normale ondernemersrisico valt. 
 
Onze lobbyrichting  richt zich op een stevig aantal maatregelen die variëren in de mate waarin de 
crisis voortduurt.  In de notitie worden deze nader uitgelegd en in de bijlage schematisch 
weergegeven in 4 scenario’s en pakketten.  
 
Eerste prioriteit ligt in het tot stand brengen van een aantal maatregelen die nu de liqiditeitspositie 
van de ondernemers versterken.  Met name de (aanpassingen aan) de wtv, 
overbruggingsfinanciering en het invorderingsbeleid van de fiscus hebben we daarbij in het 
vizier.  Zojuist heeft het kabinet aangegeven de BMKB in te willen zetten, dus worden nu stappen 
gezet. Ook hebben we gesprekken met de ministeries van  Financiën en SZW over de maatregelen. 
We vinden het zaak dat de voorzieningen ook toegankelijk en snel van toepassing kunnen zijn op de 
getroffen ondernemers en we zijn hierover in gesprek met de departementen.  
 
Daarnaast is het zaak te kijken naar verdere stappen, van een noodfonds, tot verlening van de wtv 
tot allerlei andere fiscale maatregelen. Deze voorstellen worden bijgaand gepresenteerd in een 
aantal samenhangende pakketten. We gaan hierover in samenwerking met jullie in gesprek met de 
overheid.  
 
In alle pakketten is het zaak goed oog te hebben voor sectorspecifieke knelpunten. We willen velen 
van jullie danken voor alle input en sectorspecifieke knelpunten die zijn ingebracht. We geven die 
zeker mee aan het kabinet. We willen jullie vragen deze aan ons door te blijven geven. Ook zullen 
VNO-NCW en MKB Nederland samen met de Kamers van Koophandel een ondernemersloket openen 
waar ondernemers terecht kunnen voor vragen. 
 
Dit is met nadruk een eerste versie van dit pakket. Als iets ons deze dagen duidelijk is geworden, is 
dat we ons moeten voorbereiden op (nu nog) ondenkbare situaties. VNO-NCW en MKB Nederland 
hebben dan ook een kernteam ingericht dat onder leiding staat van de directie dat verder gaat met 
de uitwerking en aanvulling van deze maatregelen. Dat kunnen we niet zonder jullie bijdragen! We 
zullen dan ook regelmatig overleg organiseren over dit onderwerp.  
 
Morgen zullen we dit pakket actief naar buiten communiceren en de overheid oproepen om samen 
met ons alert te zijn op de economische gevolgen van deze situatie.  
 
Groet 
 
Cees Oudshoorn en Leendert Jan Visser.   
 


