Heropeningsplan kabinet; het ontbreekt ondernemers aan
noodzakelijke overheidshandvatten
Noodoproep - ONL voor ondernemers - 20 april 2021
Nederland heeft de afgelopen maanden een grote dreun gekregen toen het coronavirus ons land
aanviel. Veel ondernemers moesten samen met hun werknemers in de overlevingsmodus, zonder
dat ze zich daarop konden voorbereiden. De portemonnee van de overheid is ruimhartig getrokken,
waardoor veel bedrijven overeind zijn gebleven en banen zijn behouden. De eindstreep van de strijd
tegen het coronavirus komt in zicht en de Nederlandse samenleving gaat langzaam weer open. ONL
voor Ondernemers ziet drie aspecten waar unaniem consensus over is; een helder heropeningsplan,
een daadkrachtig herstelplan en voorspoedige vaccinatiestrategie.
Het kabinet heeft op 13 april 2021 een heropeningsplan gepresenteerd. Een heropeningsplan waar
ONL hoge verwachtingen van had en tegelijk grote zorgen over heeft. Daar waar het kabinet tracht
om met het heropeningsplan perspectief te bieden ontbreekt het aan duidelijkheid en heldere
communicatie waardoor het geboden perspectief in ondernemend Nederland niet als zodanig wordt
gevoeld. Ondernemers willen hun bedrijf runnen en grijpen alle mogelijke middelen aan om dit ook
te doen. Handvatten vanuit de landelijke overheid zijn noodzakelijk en juist dat is wat op dit moment
ontbreekt. Een ondernemer die vandaag te horen krijgt dat hij over enkele dagen open mag kan dit
niet direct organiseren. Ondernemers die op korte termijn open mogen hebben behoefte aan drie
zaken:
• Verbetering van de communicatie over o.a. voorwaarden en richtlijnen
• Verlenging steunmaatregelen en duidelijkheid over (belasting)schulden
• (Tijdelijk) loslaten/verruimen regelgeving
Verbetering van de communicatie over o.a. voorwaarden en richtlijnen
Het heropeningsplan van het kabinet is een moeilijk te begrijpen puzzel. Heldere communicatie over
de voorwaarden en richtlijnen zijn noodzakelijk om de heropening van de samenleving succesvol te
laten verlopen. Het ontbreken van branche-specifieke onderbouwing maakt dat het voor veel
ondernemers voelt alsof er geen perspectief wordt geboden. Het doet pijn dat het belang van deze
ondernemers, onbedoeld, wordt onderkent. Het virus is onvoorspelbaar, maar zorg voor een
heropeningsplan wat zoveel als mogelijk wél voorspelbaar is. Met rationele maatregelen en via
heldere communicatie;
- Creëer duidelijke voorwaarden en richtlijnen waarmee bedrijven open kunnen. Voor een
ondernemer is het huidige heropeningsplan niet duidelijk. De erkenning richting de
verschillende branches ontbreekt. Voor horecaondernemers ontstaat er bijvoorbeeld ruis
door het mogelijke verschil in interpretatie in stap 3 van het heropeningsplan ‘horeca open
voor uiteten’ en stap 4 ‘overige horeca open’. Net zoals dat het niet is uit te leggen dat
winkels wel open kunnen, maar een horecaondernemer zonder een terras bij zijn horecazaak
de binnenruimte niet mag gebruiken.
- Baseer het aantal bezoekers/gasten op de grootte van een onderneming in vierkante meters.
Dit biedt restaurants, maar ook onder meer bowlingcentra met bijbehorende horeca de
gelegenheid en de financiële aantrekkelijkheid om open te gaan wanneer het weer mag en
kan. Tegelijkertijd kunnen deze voorwaarden en richtlijnen ook gelden voor binnensporten
als bijvoorbeeld sport- en yogascholen. De 1,5 meter is in deze gevallen adequaat te
waarborgen.
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Laat zien dat er ook perspectief is voor de beroepen waarbij de 1,5 meter afstand niet
gehouden kan worden; de contactberoepen. Maak voor deze groep een apart plan en
communiceer met de branches tijdig over een reëel verwachtingspatroon.
Communiceer over- en maak gebruik van- de resultaten van de verschillende fieldlabsevenementen. Fieldlabs in onder meer de gemeente Utrecht laten zien dat cafés onder
voorwaarden open kunnen.
Concrete landelijke voorwaarden en richtlijnen voor doorstroomlocaties. Doorstroomlocaties
buiten (o.a. kermissen) en binnen (o.a. congressen en beurzen) moeten de gelegenheid
hebben om vergunningsplichtige evenementen te organiseren. Hiervoor moeten in overleg
met de overheid tijdig een landelijk toetsingskader worden vormgegeven en vergunningen
worden aangevraagd.
Biedt perspectief aan de reisbranche. Deze branche wordt niet tot minimaal genoemd, maar
net als de Nederlandse vakantieganger willen ook de reisbureaus weten of zij vanaf 15 mei
buitenlandse reizen kunnen boeken en of er een vaccinatiepaspoort nodig is.

Verlenging steunmaatregelen en duidelijkheid (belasting)schulden
Wanneer een restaurant, een kermisattractie of een yogastudio open kan zijn niet alle zorgen
verdwenen. Na afgelopen ‘coronajaar’ met weinig tot geen omzet kost het tijd om voldoende buffers
op te bouwen en de opgelopen betalingsachterstanden terug te dringen. Het kabinet heeft al
aangegeven de steunmaatregelen niet ineens te willen stopzetten. ONL pleit al langer voor een
langere doorlooptijd van de steunmaatregelen. Tot op heden is er van een concreet plan rond de
verlenging van de steunmaatregelen nog geen sprake. Ondernemers hebben behoefte aan:
- Duidelijkheid op korte termijn over het vervolg rond de steunmaatregelen tot minimaal eind
2021.
- Garanties over het bevriezen van belastingschulden en zekerheid over een verruiming van de
aflossingsperiode. ONL stelt concreet voor om de belastingschuld om te zetten in een
renteloze lening van 10 jaar met een tweejarige aflossingsvrije startperiode.
- De oprichting van één overheidsloket waar alle betalingsachterstanden en schulden van een
ondernemer inzichtelijk zijn gemaakt. In de stap naar een dienstbare overheid biedt dit de
ondernemer duidelijkheid en de schuldeisers beter inzicht in het terugbetalingstraject.
- Een eenmalige extra voorraadvergoeding als ‘kick-start’ van de overheid voor ondernemers.
Dit keer niet voor niet-verkochte goederen en producten, maar juist om voorraden aan te
vullen om open te gaan. Denk aan het inkopen van verse producten. De buffers zijn
nagenoeg op.
- Een verbreding van de Horeca Voorraad Aanpassing (HVA). De horecagroothandels kunnen
geen gebruik maken van de regeling en voor de kleinere horecahandels is de regeling door
de eisen niet toereikend genoeg. De horecagroothandels hebben door de lockdown
bijvoorbeeld al vier keer de beperkt houdbare producten moeten afschrijven. De kosten zijn
enorm en dit heeft ook gevolgen voor de rest van de keten.
- Een verbreding van het garantiefonds voor de evenementensector. Het huidige
garantiefonds is voor onder meer de zakelijke evenementenbranche onvoldoende
toereikend. Organisatoren van bijvoorbeeld congressen en beurzen zijn afhankelijk van
stentbouwers, catering en inschrijvingen van deelnemers. Als de achterliggende keten aan
bedrijven geen gebruik kan maken van het garantiefonds zal het risico tot deelname aan een
evenement als te groot worden ervaren en kan een organisatie niet anders besluiten dan
annulering van de beurs of het congres vanwege een gebrek aan partners.
- Het daadkrachtig bieden van een oplossing voor de schrijnende gevallen. Inmiddels is
duidelijk welke ondernemers vallen onder de regeling ‘schrijnende gevallen’. Deze
ondernemers hebben sinds maart 2020 niet of nauwelijks gebruik kunnen maken van de
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steunmaatregelen. ONL vraagt het kabinet met klem om op een zeer korte termijn met een
oplossing te komen in de vorm van onder andere een financiële tegemoetkoming.
(Tijdelijk) loslaten/verruimen regelgeving
Ondernemers komen uit een diep dal. Hun onderneming heeft in sommige gevallen maanden
stilgelegen. Van nature zijn ondernemers creatief in het vinden van passende oplossingen. Corona is
een dusdanig uitzonderlijke situatie dat ONL van mening is dat de overheid ondernemers de
komende periode niet moet remmen in het ondernemerschap, maar juist barrières weg moet
nemen. Concreet denkt ONL aan:
- Het verruimen van de openingstijden voor de detailhandel en horeca(terrassen). Ruimere
openingstijden draagt tevens bij aan het verspreiden van publiek.
- Het sneller duidelijkheid geven door landelijke en lokale overheden over vergunningen voor
doorstroomlocaties buiten (kermissen) en binnen (congressen en beurzen). Een ondernemer
heeft baat bij snelle duidelijkheid en moet zich kunnen voorbereiden op een evenement.
- Het loslaten van de 4-dagen-grens bij het inroosteren van flexibel personeel. Op dit moment
moet wettelijk gezien flexibel personeel minimaal 4 dagen vooraf helderheid hebben over de
werktijden. Laat deze 4-dagen-grens tijdelijk los om ondernemers de kans te geven in te
spelen op de weersveranderingen nu ondernemers voor de omzet zo afhankelijk worden
gemaakt van het weer.
- Grotere inzet bij hulp voor omscholing ondernemers. Door de coronacrisis hebben er
fundamentele wijzigingen plaatsgevonden in verschillende branches. Sommige ondernemers
willen zich laten omscholen, ondersteuning van de overheid met onder andere kennisdeling
is wenselijk.
- Het creëren van andere bronnen voor alternatieve financiering MKB. Ondernemers hebben
op dit moment in veel gevallen niet de financiële middelen om open te kunnen door de hoge
te betalen kosten voor personeel en voorraden. Voor een aanvullend krediet kunnen
ondernemers vaak niet terecht bij banken.
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