ONL voor Ondernemers: “Met beperkingen is steun noodzakelijk en rechtvaardig”
Datum: 13 september 2021
Onderwerp: reactie ONL voor Ondernemers op persconferentie 14 september 2021

Geachte heer/mevrouw,
Het demissionaire kabinet gaat op dinsdag 14 september de volgende stap aankondigen in
het coronastappenplan. De meeste maatregelen zijn via bronnen rond het demissionaire
kabinet inmiddels bij de media terechtgekomen. Over specifieke sectoren als bijvoorbeeld
de evenementenbranche wordt nog nader gesproken, maar de huidige berichtgeving in de
media maakt dat ONL voor Ondernemers zich geroepen voelt om nu al van zich te laten
horen.
ONL voor Ondernemers is hevig gefrustreerd over de ‘versoepelingen’ die op 14 september
worden aangekondigd. Ondernemers in de nachthoreca, evenementenbranche,
kermisbranche en cultuursector zullen ook na 25 september nog te maken krijgen met flinke
restricties. Zo moeten nachtclubs tussen 24 en 6 uur gesloten blijven, blijft de
maximumcapaciteit beperkt tot 75% en wordt het coronatoegangsbewijs verplicht bij onder
andere de horeca, bioscopen en het theater. Het demissionaire kabinet doet andermaal een
groot beroep op ondernemers in de bovengenoemde sectoren, terwijl tegelijkertijd het
demissionaire kabinet van mening blijft dat het generieke steunpakket per 1 oktober kan
stoppen. Het voelt onrechtvaardig; een demissionair kabinet dat blijft vasthouden aan
beperkende maatregelen en ondernemers vanaf 1 oktober zelf laat opdraaien voor de
financiële gevolgen. Dit kan en mag geen vraag worden over goed of slecht
ondernemerschap. Daar waar het demissionaire kabinet een beroep doet op ondernemers,
doen ondernemers dat op het demissionaire kabinet; laat hen niet vallen en heroverweeg
het besluit om per 1 oktober helemaal te stoppen met de generieke steunmaatregelen.
Zolang de coronabeperkingen gelden is financiële steun noodzakelijk en rechtvaardig.
Vooralsnog denkt het demissionaire kabinet alleen voor de nachthoreca aan gerichte
aanvullende steun voor na 1 oktober. De nachthoreca is en blijft nog gesloten en daarom is
aanvullende steun na 1 oktober wat ONL betreft de juiste stap. Storend is de tijdrovende
besluitvorming over de vorm en systematiek van de aanvullende steun. Het is een vereiste
dat de regeling per 1 oktober klaarligt. Nu is het zeggen en schrijven half september en lijkt
het demissionaire kabinet nog geen idee te hebben over hoe de regeling wordt ingevuld.
Naast de nachthoreca kan de evenementensector nog tot eind 2021 gebruik maken van een
aparte regeling, de garantieregeling evenementen. Echter, de garantieregeling evenementen
is ontoereikend voor een deel van de achterliggende keten aan toeleveranciers. Denk
bijvoorbeeld aan onder meer stand- en podiumbouwers. Het demissionaire kabinet heeft
erkent dat deze toeleveranciers van evenementen geen aanspraak kunnen maken op de
garantieregeling en verwijst deze groep ondernemers naar de generieke steunpakketten1. Als
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deze steunpakketten wegvallen, hoe moeten de getroffen ondernemers bij het niet mogen of
niet kunnen uitvoeren van werkzaamheden hun bedrijf draaiende houden?
Er lijkt daarmee sprake van willekeur. ONL gunt alle ondernemers volle zalen, stadions en
attracties. Door nu te besluiten dat de ene sector wel mag toewerken naar de volledige
capaciteit (stadions, bioscopen) en andere niet (horeca) creëer je een tweedeling in de
samenleving. Het valt niet uit te leggen dat een café tussen 18 en 24 uur alle tafels aan de
kant kan zetten voor een grote dansvloer, maar discotheken nog dicht moeten blijven. Dat
op het circuit van Zandvoort drie dagen lang 70.000 mensen konden rondlopen, maar
zakelijke evenementen niet of in beperkte mate konden doorgaan. Het draagvlak voor het
beleid van het demissionaire kabinet bij ondernemers liep al terug en dat zet nu alleen maar
verder door. Het vertrouwen van ondernemers in de toekomst verwaterd.
De rode draad in het beleid van het demissionaire kabinet is moeilijk te doorgronden.
Daarom de oproep van ONL aan het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer:
Schep duidelijkheid en verleng de generieke coronasteunmaatregelen tot met moment dat
de beperkende coronamaatregelen gelden. Geef ondernemers het gevoel van
rechtvaardigheid wat zij na deze gezondheidscrisis verdienen.

Mede namens ondernemend Nederland,

Hans Biesheuvel
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