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Een extra kleur in het palet 
Voorwoord door Arko van Brakel 
 
Zelden was ik trotser om Nederlander te zijn dan tijdens de toespraak van premier Rutte waarin hij de 
intelligente lockdown aankondigde. Vanuit vertrouwen op het gezonde verstand van Nederlanders het 
virus bestrijden, samenwerken om een anderhalvemetersamenleving leefbaar te maken en 
tegelijkertijd in recordtempo een ongekend pakket steunmaatregelen klaarzetten. Zo doen wij dat in 
Nederland.  
 
De coronacrisis is een klassiek voorbeeld van een wicked problem, een complex probleem met een 
diversiteit aan effecten op evenzovele aspecten en expertises. Niet alleen de gezondheidszorg wordt 
immers geraakt, de hele samenleving en economie voelt de effecten. Deze zijn financieel, sociaal, 
emotioneel of hebben te maken met gezondheid, veiligheid, logistiek of gedrag. Kortom, ze zijn 
letterlijk voor iedere Nederlander voelbaar. Een wicked problem kun je dan ook maar op één manier 
oplossen: door multidisciplinair samen te werken. 
 
Toen Hans Biesheuvel en ik onze oproep plaatsten voor het aanleveren van ideeën voor een 
intelligente open-up van de samenleving, beperkten we ons nadrukkelijk tot het verzamelen van 
ondernemende, economische oplossingen. Want hoewel ondernemers een enorme diversiteit aan 
creativiteit, expertises en vakgebieden vertegenwoordigen, is het logisch dat deze groep vooral 
bijdraagt aan het oplossen van de economische en bedrijfsmatige aspecten van het wicked problem 
dat het coronavirus heeft gecreëerd. Een extra kleur in het palet van onze overheid. 
 
Het is hartverwarmend om te ervaren dat vrijwel alle ondernemers begrip hebben voor de overheid 
en de positie van premier Rutte, die in zijn rol als leider onmogelijke keuzes moet maken. Duivelse 
dilemma’s houden ons land in hun greep, waarbij slechts één cijfer dominant lijkt te zijn: de belasting 
van de zorg. Maar ondernemers, die gewend zijn hun eigen beslissingen te nemen en nu aan de zijlijn 
staan, kunnen als geen ander in oplossingen denken. Zij laten zien dat het mogelijk is om veilig te 
ondernemen in coronatijd, zonder de zorg te overbelasten. Toch is de echte oplossing voor een 
duurzame en intelligente open-up van de maatschappij alleen mogelijk in nauwe samenwerking met 
de overheid.  
 
Dit rapport laat het geluid van ondernemend Nederland horen. Het is een waardevolle, breed 
gedragen bijdrage aan een samenwerking die de basis vormt van de tot nu toe succesvolle, intelligente 
lockdown van ons land. Een samenwerking die is gebaseerd op vertrouwen en openheid. Een 
samenwerking die nog effectiever kan worden als meer expertises zich buigen over de mogelijke 
oplossingen. Het virus gaat voorlopig niet weg. Het is dus precies zoals dit rapport stelt: we krijgen de 
economie niet aan de praat door te kijken wat er niet kan, maar door te focussen op wat wel mogelijk 
is. En dat is in dit prachtige land gelukkig heel veel. 
 
Arko van Brakel  

https://www.sprout.nl/artikel/coronavirus/hoe-starten-we-nederland-weer-op-deel-je-ideeen
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ONL ONDERNEMERSMANIFEST 
Overleven en vernieuwen 
 
Om de economie in Nederland weer op te starten is nú regie nodig. De economische ontwikkelingen 
als gevolg van het coronavirus vereisen visie, daadkracht en coördinatie. Communicatie vanuit de 
overheid richting ondernemers is op dit moment echter onduidelijk. Met onrust tot gevolg, veel 
ondernemers staan in de overlevingsstand en missen toekomst- en handelingsperspectief. In dit 
manifest schetst ONL voorstellen die als vertrekpunt voor een routekaart voor ondernemend 
Nederland kunnen fungeren. Deze voorstellen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, er moet 
veel tegelijk gebeuren en er is geen tijd te verliezen.  
 
VERSPIL NOOIT EEN GOEDE CRISIS 
Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt een enorme economische dreun. En thema’s als de arbeidsmarkt, 
energietransitie en vrijemarkteconomie staan plotseling in een ander daglicht. Hoe moeten we verder? 
Nederland kan slimmer en ondernemender uit de crisis komen. Als we van de nood een deugd maken, 
krachten bundelen en samen een nieuw, inventief businessmodel voor de Nederland BV ontwerpen. 
 
HET HOOFD BOVEN WATER 
De financiële gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven zijn ongekend. Om te overleven zijn 
veel bedrijven genoodzaakt om hun businessmodel aan te passen. Dat vraagt om groot adaptief en 
innovatief vermogen, scherp management en ruimte in de liquiditeit. Ondernemers zetten alles op 
alles om het hoofd boven water te houden, activiteiten voort te zetten en personeel aan boord te 
houden. Maar met de huidige restricties is dat in sommige sectoren een onmogelijke opgave. 
 
ER IS MEER NODIG 
De overheid heeft een effectieve en onmisbare reddingsboei uitgegooid met een breed pakket aan 
steunmaatregelen. Maar het water staat een groot deel van ondernemend Nederland aan de lippen. 
Er is meer perspectief nodig, een duidelijker plan van aanpak om de overlevingskansen te vergroten 
van veel bedrijven die in de basis gezond zijn. Met een eerlijke, ondersteunende sectorgerichte 
benadering die gericht is op overleven en innoveren. 
 
ROUTEKAART VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND 
Na de persconferentie van 21 april heeft ONL tien voorstellen gepresenteerd om op korte termijn de 
financiële druk bij ondernemers te verlagen. In dit manifest formuleren we voorstellen voor de 
middellange termijn: een routekaart om ondernemend Nederland weer op de been te krijgen. De 
steunmaatregelen zijn in maart snel en zonder bureaucratische vertraging uitgevoerd. Kunnen we die 
werkwijze vasthouden en nu samen slim en daadkrachtig de vervolgstappen nemen? 
 
INTELLIGENTE OPEN-UP 
Er is dringend behoefte aan een intelligente open-up van de economie, met geleidelijke afbouw van 
restricties. ONL heeft hierover gesproken met ondernemers, economen, arbeidsmarktdeskundigen, 
wethouders en gedeputeerden. De conclusie: zet het toekomst- en handelingsperspectief centraal. 
Een Economic Board Nederland kan hierbij een belangrijke rol spelen. Met focus op een slimme mix 
van economische maatregelen om bedrijven te laten overleven én investeren en innoveren. En met 
een activerende en vernieuwende human capital-agenda.  
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ROUTEKAART IN VOGELVLUCHT  
 
Een overzicht van samenhangende voorstellen die voor de middellange termijn als routekaart 
kunnen fungeren voor ondernemend Nederland. Klik op een voorstel voor meer informatie. 
 
1. Versterk het ondernemersvertrouwen       5 
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1. Versterk het ondernemersvertrouwen  
 
Ondernemers hebben signalen nodig dat zij weer kunnen inzetten op economische groei. Zodra zij 
weer vertrouwen in de toekomst voelen, investeren zij weer in hun bedrijf. Wij vragen het kabinet om 
ondernemers een routekaart aan te reiken om vertrouwen in de toekomst te versterken. 
 
1.1 PAS ONDERNEMERSBELASTINGEN AAN 
 
Verlaag tijdelijk de omzet- en loonbelasting en laat de belastingen van de afgelopen maanden 
helemaal vervallen voor bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren. Met deze middelen kunnen 
ondernemers deels hun verloren omzet compenseren en investeren in hun bedrijf op de middellange 
termijn. Vereenvoudig daarnaast het belastingstelsel drastisch. 
 
Het verkrijgen van ademruimte is voor ondernemers nu van essentieel belang. Begin met 
belastingafstel van de afgelopen maanden. ONL krijgt veel berichten van ondernemers over de 
loonbelasting. Die is nu uitgesteld, maar bedrijven hebben te kampen met een onomkeerbaar 
omzetverlies. Wanneer zij alsnog in één keer de hap aan uitgestelde belasting moeten ophoesten, kan 
dit hun nekslag betekenen. Trek daarom de belastingen van de afgelopen maanden helemaal in.  
 
ONL heeft op 22 april tien voorstellen aan het kabinet gepresenteerd om de overlevingskansen voor 
Nederlandse ondernemingen te vergroten (bijlage 1, Tienstappenplan ONL). Via de ONL 
ondernemersapp hebben we gepeild welke van deze tien voorstellen ondernemers het belangrijkst 
vinden. Belastingafstel staat overtuigend op nummer één. Bekijk de peiling op de ONL-website. 
 
Als belastingafdracht tijdelijk teruggebracht wordt, kunnen bedrijven op de korte termijn weer winst 
maken en een deel van het omzetverlies compenseren. Zo brengen we de economie weer snel op gang 
met behoud van bedrijven en werkgelegenheid. Wanneer de economie weer volop draait, kan deze 
tijdelijke maatregel opgeschort worden.   
 
Daarnaast is nu een goed moment om het belastingstelsel drastisch te versimpelen. Er is al enige tijd 
consensus over het feit dat het belastingstelsel onnodig complex is. Bedrijven moeten kunnen rekenen 
op een betrouwbare en voorspelbare overheid, juist nu, zodat plannen kunnen worden uitgestippeld 
in deze tijd van grote onzekerheid. Met Prinsjesdag zou de eerste opzet voor een versimpeling van het 
huidige stelsel gepresenteerd kunnen worden.  
 
1.2 VERLENG STEUNMAATREGELEN 
 
Verleng het pakket aan noodmaatregelen tot ver na 31 mei 2020 en geef daar tijdig helderheid over. 
Dat geeft ondernemers enig vertrouwen in de toekomst en kan voorkomen dat veel ondernemers 
in paniek een faillissement aanvragen. Ruim dertig procent van de ondernemers verwacht namelijk 
dat de ondersteuning van drie maanden onvoldoende zal zijn om hun bedrijf in de benen te houden. 
Bijna een kwart van de ondervraagde ondernemers overweegt zelfs faillissement. Bied daarnaast 
maatwerk aan bedrijven die nu buiten het noodpakket dreigen te vallen, zoals seizoensafhankelijke 
bedrijven en de DGA’s, maar zeker ook aan de start-ups en scale-ups (zie ook 4.4).  
 

https://onl.nl/peiling-tien-voorstellen-aan-het-kabinet/
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In Duitsland maken particulieren zich minder zorgen om hun persoonlijke financiële situatie, waardoor 
zij blijven consumeren en hun facturen betalen. Dat komt doordat alle bedrijven gebruik kunnen 
maken van werktijdverkorting en alle ondernemers financiële steun wordt aangeboden. Bovendien is 
de steun hoger. De Nederlandse overheid probeert daarentegen zo efficiënt mogelijk, met zo min 
mogelijk verspilling de economie te redden. Daarbij kiest de overheid voor een minimaal pakket dat 
langzamerhand wordt uitgebreid, op basis van sectoren die het meest lijden onder de coronacrisis. 
Laten we voorkomen dat de Nederlandse zuinigheid ten koste gaat van het vertrouwen van zowel 
ondernemers als consumenten om te blijven investeren in de economie. Voor de lange termijn is dat 
waardevoller dan op de korte termijn te proberen verspilling tegen te gaan.  
 
1.3 STEL EEN ECONOMIC BOARD NEDERLAND AAN 
 
Richt een Economic Board Nederland in dat adviseert over de transitiestrategie en rekening houdt 
met de economische effecten van de crisismaatregelen. Wijs daarbij een nationaal coördinator 
economisch herstel aan. Ondernemers moeten het vertrouwen krijgen dat hun belangen 
meegenomen worden in het besluitvormingsproces in Den Haag. Ga naast ondernemend Nederland 
staan en praat meer met ondernemers in plaats van over hen.  
 
Het advies van het OMT is tot nu toe leidend bij het nemen van beslissingen over de aanpak van de 
coronacrisis. Nu de maatregelen van het RIVM lijken te werken, is het hoog tijd om gezamenlijk te 
zoeken naar balans tussen het beschermen van de volksgezondheid én meer oog te hebben voor de 
economische realiteit waarin we verkeren. Op de lange termijn zal het uitblijven van economische 
activiteit grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid. Zo bevestigen zowel economen als 
gezondheidsdeskundigen. Zodra het enigszins kan, moet ondernemend Nederland weer snel, stap voor 
stap, worden opgestart. Perspectief is hierbij essentieel om ondernemers gemotiveerd te houden en 
niet te laten verdrinken in onzekerheid.  
 
Begin april werden ondernemers aangemoedigd om de anderhalvemetereconomie voor te bereiden. 
Ondernemers durfden daardoor weer voorzichtig vooruit te kijken en dachten perspectief te zien. Het 
startsein voor de anderhalvemetereconomie bleek echter een losse flodder. Het op te richten 
Economic Board Nederland krijgt dan ook als eerste opdracht om voorstellen te doen aan de politiek 
hoe ondernemers de komende tijd houvast wordt geboden. Het is van groot belang alle knikkers in de 
kruiwagen te houden en ondernemers niet te vervreemden van het overheidsbeleid, met burgerlijke 
ongehoorzaamheid van dien. Hierbij is eerst opening van de lokale economie een logische stap. 
Bedrijven kunnen geopend worden in combinatie met een reisbeperking per gebied, zodat 
consumenten zich enkel verplaatsen binnen hun regio.  
 

1.3.1 BETREK ONDERNEMERS! 
 

Plannen hebben alleen kans van slagen als ondernemers nauw betrokken worden bij het 
beleid rondom de exitstrategie.  
 
Er leven sectoraal genoeg ideeën onder ondernemers over de anderhalvemetereconomie, ONL 
heeft na een oproep honderden reacties ontvangen (bekijk ze op de ONL-website). Maak 
gebruik van die denkkracht en kijk ook serieus naar de protocollen van de verschillende 
brancheverenigingen. De focus ligt niet op wat niet kan, maar juist op wat wel kan. Het is aan 

https://www.onl.nl/verbinden-tijdens-corona/


 7 

de aan te stellen nationaal economisch coördinator om ondernemers het vertrouwen te geven 
dat er een gedegen plan komt dat verder vooruitkijkt dan één week, zodat er weer perspectief 
ontstaat. Zo kunnen stappen gezet worden naar herstel van de maatschappij en haar 
economie.  

 
1.4 WERK TOE NAAR EEN NIEUW SOCIAAL AKKOORD  
 
Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle en alleen samen komen we uit de 
coronacrisis. ONL doet daarom de oproep om snel te komen tot een nieuw Sociaal Akkoord als 
onderdeel van het nationale herstelplan van de economie.   
 
Een werkgever kan de uitbetaling van het vakantiegeld niet zomaar uitstellen. Maar een bedrijf failliet 
laten gaan omdat hij deze uitbetaling niet kan doen, is ook geen optie. Een ander voorbeeld zijn 
gemaakte cao-afspraken over loonsverhoging vanaf 1 juli 2020, bijvoorbeeld in de metaalsector. Zulke 
afspraken komen door de coronacrisis in een heel ander daglicht te staan.   
 
Er is maar een oplossing en dat is om gezamenlijk om tafel te gaan zitten en tot een (tijdelijke) oplossing 
te komen. Bijvoorbeeld door af te spreken dat de loonsverhoging later in het jaar wordt doorgevoerd 
of gespreid het vakantiegeld uitbetalen. Nu ervaren zowel werkgevers als werknemers te veel 
onzekerheid, omdat hun rechten en plichten in crisistijd totaal onduidelijk zijn. Beide partijen 
verdienen op korte termijn duidelijkheid en zekerheid. Hier ligt een taak voor de overlegeconomie.  
 
Het is in ieders belang dat nu - meer dan ooit - de overlegeconomie samen optrekt. Zet daarbij in op 
draagvlak voor een robuust en helder beleid met een brede consensus onder ondernemend en 
werkend Nederland. Juist door nu nieuwe partijen toe te laten in de overlegeconomie die 
toekomstgericht en vernieuwend denken wordt het draagvlak groter. Betrek daarom zowel de oude 
als de nieuwe polder bij de overlegeconomie en sla de basis voor een nieuw Sociaal Akkoord.  
 
Dit kan in fases. We bevinden ons nu in de overlevingsfase, als eerste moet er een oplossing komen 
voor het vakantiegeld en loonbetalingen. Na de overlevingsfase is het zaak eventuele complicaties te 
voorkomen, bespreek dat in het Sociaal Akkoord.  
 
 1.4.1. VERSOEPEL DE WET ARBEIDSMARKT IN BALANS 
 

De arbeidsmarkt is in zes weken tijd grondig veranderd. De huidige wetten en regels leiden 
tot ongewenste situaties. Een voorbeeld: onder de Wet Arbeidsmarkt in Balans moet voor 
flexibele contracten meer WW-premie betaald worden dan voor vaste contracten. Met 
name voor de horeca-, agrarische en recreatiesector pakt deze wetswijziging nu funest uit. 
Schort deze premiedifferentiatie daarom tijdelijk op.  
 
Veel werkgevers kunnen en durven de komende tijd geen vast personeel in dienst te nemen. 
De ketenbepaling geeft flexibele arbeid nu nog minder zekerheid. De overgang van een tijdelijk 
contract naar een contract voor onbepaalde tijd is nu een te groot risico voor ondernemers. 
Het resultaat is dat werkgevers zich gedwongen zien afscheid te nemen van goede 
medewerkers na drie jaar, terwijl de werknemer zijn baan verliest. Dit kan niet de bedoeling 
zijn. Versoepel daarom de ketenbepaling uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Zo geef je 
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werknemers werkzekerheid en durft de ondernemer beter in te spelen op economische 
veranderingen als gevolg van de coronacrisis.   
 
1.4.2. PAK HET RAPPORT BORSTLAP ERBIJ 

 
Gebruik de wederopbouw van de economie om versneld het arbeidsrecht en ons sociale 
zekerheidstelsel opnieuw in te richten, met name als het gaat om het zzp-beleid. 
 
In de komende wederopbouwfase is het zaak om snel met de belangrijkste conclusies uit het 
rapport Borstlap aan de slag te gaan. Dit rapport formuleert de vereisten voor de 
toekomstgerichte regels rondom werk.  
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2. Borg liquiditeit 
 
Toen de coronacrisis in Nederland een kleine maand oud was, gaf bijna 85% van door ONL 
ondervraagde ondernemers aan liquiditeitsproblemen te hebben of verwachtte die binnen enkele 
maanden. Slechts 17% verwacht geen financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. Zie ook 
bijlage 2: ONL Liquiditeitsonderzoek, 8 april 2020. 
 
Helaas biedt de overheid ondernemers weinig ademruimte om liquiditeitsproblemen op de 
middellange termijn op te lossen. Het verschaffen van liquiditeit moet - en kan - veel beter in 
Nederland. Andere landen staan inmiddels 100% garant voor leningen aan het mkb. Dat leidt ertoe dat 
banken wel geld uitlenen en voorkomt een kettingreactie van late betalingen, ontslagen en 
faillissementen. Momenteel weten banken in Nederland door onduidelijke voorwaarden vanuit de 
overheid niet zeker of de leningen die zij verschaffen ook achteraf de dekking krijgen die de staat heeft 
toegezegd. Onduidelijkheid in deze voorwaarden zorgt voor vertraging bij banken, met alle 
liquiditeitsproblemen voor ondernemers van dien. Banken, overheid en ondernemersorganisaties 
moeten de koppen bij elkaar steken en nog actiever achter ondernemend Nederland gaan staan. 
Gebeurt dat niet, dan komt de oplossing voor de liquiditeitsproblemen voor veel ondernemers te laat. 
 
2.1 VERLENG NOODKREDIETEN 
 
Verleng de looptijd van noodkredieten naar Duits voorbeeld, hierdoor krijgen ondernemers de 
benodigde ademruimte.  
 
Duitse noodkredieten hebben een looptijd van tien jaar gekregen, in tegenstelling tot de Nederlandse 
vier jaar looptijd. Duitse bedrijven krijgen hierdoor veel meer ademruimte om zaken op orde te krijgen 
en te herstellen, voordat ze de leningen moeten aflossen. Nederlandse bedrijven daarentegen moeten 
de komende vier jaar keihard werken en alles op alles zetten om de door de overheid gegarandeerde 
leningen af te betalen. Daardoor hebben ze minder geld om te investeren en mensen aan te nemen. 
Volgens economen zal dit zeer slecht uitpakken voor de economische keten. 
 
2.2. STEUN NON-BANCAIRE FINANCIERS 
 
De traditionele bankensector kan het mkb al jaren niet optimaal bedienen. De coronacrisis maakt 
dat op een pijnlijke manier nog duidelijker. Het is dan ook tijd om serieus na te denken over de 
oprichting van een nationale mkb-bank.  
 
Ondernemers met een financieringsbehoefte tot 1 miljoen euro geven al jaren aan dat het via de 
traditionele kanalen bijna onmogelijk is om investeerders te vinden. Private investeerders geven aan 
dat er wel kapitaal is, maar dat vraag en aanbod niet bij elkaar komen. Mkb’ers worden als een te groot 
risico beschouwd. Daarnaast ervaren ondernemers dat banken alleen een standaardaanbod hebben. 
Maatwerk op basis van een specifieke vraag van ondernemers is niet mogelijk, ondernemers moeten 
bij een kredietaanvraag een algemene vragenlijst invullen. De onderscheidende karakter-
eigenschappen van het bedrijf worden daarin niet meegewogen, iets wat juist voor start-ups, scale-
ups en mkb-(familie)bedrijven cruciaal is. Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis komen 
dus ook moeizaam aan kredieten van banken. Ondanks afspraken met de overheid zijn de wachttijden 
voor de kredieten lang, moeten ondernemers massa’s papierwerk inleveren en zijn de kosten hoog.  
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2.3 STA GARANT VOOR BOEDELKREDIETEN 
 
Maak van surseance een goede mogelijkheid tot het redden van bedrijven, door boedelkredieten 
dezelfde garantiestelling te geven als de BMKB-C leningen. Continuïteit in het bedrijfsbestand en de 
werkgelegenheid is van groot belang voor een snelle herstart van de Nederlandse economie. Een 
pauze-faillissement zou hierop een goede aanvulling kunnen zijn.  
 
Door de huidige crisis is het onvermijdelijk dat veel bedrijven in gevaar komen en dichtbij een 
faillissement komen. Voordat een bedrijf faillissement aanvraagt is er nog een laatste redmiddel in 
surseance via de rechter. Een bedrijf komt onder bewindsvoering en er wordt onderzocht of het bedrijf 
zich financieel kan herstructureren om een doorstart te maken. Ondertussen geeft de rechter 
goedkeuring voor het stopzetten van betalingen van alle rekeningen, op huur, salaris en preferente 
vorderingen na. Een groot deel van de vaste lasten kan hiermee tijdelijk gepauzeerd worden.  
 
Als een bedrijf gezond genoeg is om een doorstart te maken, is vaak een overbruggingskrediet nodig, 
het boedelkrediet. Voor de coronacrisis bleek surseance vaak het voorportaal van een faillissement, 
maar mits goed ingericht kan het nu bedrijven redden. Immers, bedrijven die nu in de problemen 
komen waren voor de crisis veelal gezond. Deze bedrijven hebben wel boedelkredieten nodig. 
Wanneer de overheid dezelfde garantie geeft voor de boedelkredieten als ze heeft gedaan voor 
gewone kredieten via de BMKB-C garantiestelling, kunnen veel ondernemingen gered worden. Door 
behoud van de continuïteit van de economie kan er snel herstart worden, in plaats van door een diep 
dal van recessie heen te hoeven.  
 

2.3.1 MAAK PAUZEFAILLISSEMENT MOGELIJK 
 
Voor veel ondernemingen zullen de uitdagingen van de huidige crisis te groot zijn, terwijl ze 
in de kern gezond zijn. Als activiteiten van deze bedrijven tijdelijk kunnen worden stilgelegd 
in een pauzefaillissement in plaats van een definitief faillissement, kan na de crisis 
eenvoudiger een herstart plaatsvinden.  
 
Slechts een derde van ondernemers met personeel verwacht geen gebruik te hoeven maken 
van de NOW-regeling. Ruim veertig procent verwacht personeel te moeten ontslaan, vaak óók 
medewerkers met vaste contracten. En bijna een kwart van de ondervraagde ondernemers 
overweegt een faillissement. Dat zijn de opvallendste resultaten uit het ONL 
Faillissementsonderzoek van 17 april 2020 (zie bijlage 3).  

 
2.4 INTRODUCEER OMZETAFHANKELIJKE HUURPRIJZEN 
 
Creëer een omzetafhankelijke huurprijs tussen verhuurders en huurders die geen overeenstemming 
over zakelijke huurverplichtingen bereiken. Door met een procentuele vaste voet te werken, hebben 
verhuurders een garantie op inkomsten. Wanneer een onderneming omzet maakt, komt daar naar 
rato een huuraandeel bij. Een dergelijke regeling garandeert de inkomsten van verhuurders en 
beperkt de vaste lasten van huurders. 
 
Eén van de zwaarste vaste lasten van ondernemers is vaak de maandelijkse huurverplichting van 
bedrijfspanden. Ook nu de omzet voor velen is gedaald tot het nulpunt gaat de huurverplichting door. 
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In sommige gevallen hebben huurders en verhuurders een overeenkomst tot tijdelijke opschorting 
en/of verlaging van de huur. Echter, in veel gevallen is dit niet mogelijk door een afstandelijke houding 
van verhuurders. Het is begrijpelijk dat verhuurders ook omzet moeten genereren om hun bedrijf 
draaiende te houden. Het is echter een algemeen geaccepteerd standpunt dat iedereen in de 
samenleving en de economie een deel van de last moet dragen van de gevolgen van de coronacrisis. 
Een omzetafhankelijke huurprijs kan in dit soort gevallen uitkomst bieden.   
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3. Zet vol in op solvabiliteit 
 
Naast leningen is er meer nodig om de financiële uitgangspositie van veel bedrijven gezond te houden. 
Kredieten zijn enorm belangrijk om ademruimte te creëren, echter ontstaat daardoor ook druk op de 
balans. Bij het opstarten van de economie moeten bedrijven zoveel mogelijk ruimte krijgen om weer 
te gaan investeren. Dit is goed voor de gehele economische keten.  
 
3.1 EEN INVESTERINGSFONDS BIEDT RUIMTE 
 
Richt als overheid een fonds op waaruit bedrijven middelen kunnen putten. Aflossing start pas 
wanneer bedrijven weer winstgevend zijn, in de vorm van een aanvullende opslag van de 
winstbelasting met een laag rentepercentage. De balans van bedrijven blijft hiermee gezonder en zij 
houden na de crisis meer ruimte over voor investeringen in de economie.  
 
Relatief kleine bedragen tot tweehonderdvijftigduizend euro voor het mkb kunnen op deze manier 
goed verstrekt worden. Hiermee zijn bedrijven geholpen en voor de overheid is het eenvoudig 
uitvoerbaar. Bedrijven kunnen zelf de regie over de aflossing houden als er een simpele optie bestaat 
tot het direct afbetalen van de verkregen investering. Hierdoor zitten zij niet langer dan nodig vast aan 
deze middelen.   
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4. Investeer in nieuwe economische groei  
 
In de komende periode moet er alles aan gedaan worden om zoveel mogelijk economische activiteiten 
weer op gang te krijgen en te houden. Alleen zo blijven ondernemers investeren.  
 
4.1 VERSNEL OVERHEIDSPROJECTEN 
 
Als de overheid fors investeert in projecten die aan veel economische sectoren raken, kan dit 
bedrijven overeind houden met daarmee de werkgelegenheid en de daaropvolgende koopkracht. 
Ook (meer) opdrachten voor aanbesteding van de overheid kunnen hierin een belangrijke rol spelen.  
 
De eerste goede stap hierin is al gezet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de 
bouwsector nemen maatregelen om het werk aan wegen, waterwegen, sluizen en kust waar mogelijk 
te versnellen. Ook de woningbouw moet op gang blijven. In het begin zal er sprake zijn van vraaguitval 
net als bij de laatste kredietcrisis, maar massaontslagen en faillissementen moeten voorkomen 
worden. Deze hebben er na de vorige crisis voor gezorgd dat het woningtekort in economisch 
voorspoedige tijden enorm werd.  
 
Door deze investeringen zal de staatschuld oplopen, maar blijft de werkgelegenheid van de beroeps- 
bevolking overeind, kan de weg naar economische stabilisatie worden ingeslagen en er ontstaat geen 
groot woningtekort. Er liggen voor de komende jaren grote projecten op de plank, zo deed de 
werkgeversvereniging Drechtsteden recent nog een oproep aan minister Van Nieuwenhuizen om de 
werkzaamheden aan de A15 eerder op te pakken. Het is essentieel om al deze plannen versneld op te 
pakken. De belangen van (kleinere) ondernemers moeten wel centraal staan, dat kan op regionaal 
niveau ingevuld worden. Provincies en gemeenten staan dichterbij de ondernemer dan Den Haag.  
 
4.2 FASEER DUURZAME INNOVATIE 
  
De mondiale economie staat al enige tijd voor grote transities op het gebied van duurzaamheid. Veel 
bedrijven hebben op de korte termijn nu niet de middelen om te investeren in verduurzaming, omdat 
zij met man en macht proberen hun hoofd boven water en hun personeel in dienst te houden. 
Ondernemend Nederland zit op dit moment in de overlevingsfase, het op peil brengen van de 
liquiditeit is prioriteit nummer één. Hier ligt een kans voor de overheid: stimuleer ondernemers om 
hun businessmodel aan te pakken en toekomstbestendig te maken door duurzaamheidsinnovatie 
aantrekkelijk te maken.  
 

4.2.1 PAS DUURZAAMHEIDSBELASTING AAN 
 
Draai recente duurzaamheidsbelastingverhogingen voor ondernemers terug. Ook is het 
onwenselijk om nu aanvullende verduurzamingseisen te stellen aan bedrijven. Het 
klimaatakkoord staat, dit nu openbreken ten nadele van bedrijven is een klap in het gezicht 
van ondernemend Nederland. 
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Op dit moment kunnen klimaatplannen de liquiditeit van bedrijven behoorlijk in de weg zitten. 
De ODE, de belastingopslag voor duurzame energie, is vlak voor de huidige crisis bijvoorbeeld 
aanzienlijk verhoogd. Hierdoor gaat de sierteeltsector veel meer betalen. En juist deze sector 
krijgt ook enorme klappen van de coronacrisis. Aanpassing van deze situatie is zeer wenselijk. 
 
4.2.2 ZET INNOVATIEKAPITAAL IN 
 
Het kapitaal van bijvoorbeeld Invest-NL kan juist nu ingezet worden ten behoeve van het 
innovatievermogen. Niet alleen in grote projecten maar juist ook in de vorm van 
noodzakelijke innovatiesteun aan kleinere bedrijven en kleinere projecten die worden 
uitgevoerd door start-ups, scale-ups en innovatie-intensieve (familie)bedrijven (grown-ups).  

 
Wanneer we van de overlevingsfase overgaan naar de wederopbouwfase, kan weer 
intensievere focus op alle klimaatplannen komen. Het klimaatakkoord is hierin uiteraard 
leidend. Een integraal beleid op het gebied van de energietransitie en duurzaamheid kan hier 
uitkomst bieden.  
 

4.3 JAAG INNOVATIE EN DIGITALISERING AAN 
 
Nederland staat bekend als kenniseconomie. Het coronavirus mag en zal het innovatievermogen van 
Nederland niet op slot zetten. Bepaalde sectoren zullen door de coronacrisis hun bedrijfsmodel 
moeten herijken. Zo heeft het coronavirus vergaande gevolgen voor ondernemers die internationaal 
(willen) opereren. Hier ligt een mooie kans voor de digitaliseringsagenda van het mkb, bijvoorbeeld 
door online handelsmissies te organiseren.  
 
 4.3.1 KOPPEL MKB AAN KENNIS EN ONDERZOEK 

 
Innovatie en digitalisering kan concreet vorm krijgen in het brede mkb door bedrijven te 
koppelen aan andere ondernemers, kennisinstellingen en onderzoekscentra. Binnen deze 
kennis- en ondernemende ecosystemen kunnen mkb-bedrijven elkaar vinden en versterken. 
 
Op decentraal niveau wordt er al in publiek-private driehoekverbanden samengewerkt tussen 
overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Intensiveer die samenwerking door in 
verschillende steden pilots te starten, waarbij de (semi-)overheid het voortouw neemt 
 
4.3.2 DETACHEER KENNIS 
 
Richt een detacheringsstructuur in waardoor kenniswerkers behouden worden voor hun 
expertisegebied maar bedrijven tijdelijk minder salariskosten maken. Dit kan zowel op 
centraal als decentraal niveau. 
 
Regionale mobiliteitscentra moeten hun oude crisistaken weer oppakken. In de regio’s waar 
dit geen uitkomst biedt, kunnen werknemers met ‘kennisbanen’ tijdelijk via een 
detacheringsstructuur vanuit het bedrijfsleven bij onderwijsinstellingen of bij de overheid aan 
het werk. Hier dragen zij op een relevante en waardevolle manier bij aan de kenniseconomie 
vanuit hun expertisegebied en tegelijkertijd is hun werkgever tijdelijk ontlast van salariskosten. 
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Wanneer het betrokken bedrijf door de storm heen is, kan de werknemer terug naar zijn 
oorspronkelijke werkplek en werkgever. 
 
4.3.3 VERWIJDER BELEMMERENDE REGELGEVING 
 
Ondernemers ervaren onnodig veel regeldruk die gerelateerd is aan ‘groeien en innoveren’. 
Groei en innovatie is belangrijk voor de economie, maar kan alleen als onnodige 
belemmeringen worden weggehaald. De overheid heeft laten zien dat zij ruimte en snelheid 
kan bieden aan haar wet- en regelgeving. Nu is het zaak om daarin door te pakken, om 
slimmer uit de crisis te komen.  
 
Innovatie is gebaat bij experimenten, maar regelgeving maakt dit vaak onmogelijk. Het 
bekender maken van bestaande innovatiesubsidies en -kredieten kan voor ondernemers een 
steun in de rug zijn. Daarnaast moeten alle innovatiebudgetten opnieuw scherp bekeken 
worden. Leveren innovatiesubsidies een bijdrage aan de huidige economische situatie? Vul 
deze dan aan, zodat meer ondernemingen er gebruik kunnen maken. Bestaande subsidies 
hebben het voordeel dat er niet opnieuw een regeling moet worden ingericht, maar enkel kan 
worden verhoogd.  
 
Het noodpakket laat zien dat regeldruk bij ondernemers effectief kan en moet worden 
verminderd. Bedrijven hoeven nu bij de NOW en Tozo geen tijdverslindende procedures te 
doorlopen. Ook zijn er geen onnodige kosten en eisen aan regelingen verbonden. Bureaucratie 
en capaciteitsgebrek bij overheidsinstanties zoals het UWV, de Belastingdienst of RVO 
traineren aanvragen niet onnodig. Nu moet op deze voet verder worden gegaan om onnodige 
regeldruk voor ondernemers structureel zo pragmatisch mogelijk te verwijderen. Het kabinet 
kan op Prinsjesdag een opzet presenteren.  
 

4.4 BOOST INNOVATIE VIA START-UPS EN SCALE-UPS 
 
Veel start-ups, scale-ups en mkb-bedrijven ervaren problemen als gevolg van de coronacrisis. Door 
bijvoorbeeld het budget van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) te vergroten, 
is het mogelijk om innovatieve bedrijven direct financiële steun te geven en tegelijkertijd een boost 
te geven aan innovatie. 
 
Nederland heeft al jaren een economie waarin kennis omzet genereert. Start-ups en scale-ups zijn 
essentiële schakels in deze kenniseconomie en de banenmotor van morgen. De innovatiekracht van 
start-ups kan worden bevorderd als zij worden gekoppeld aan mkb-bedrijven en grown-ups. Start-ups 
en scale-ups denken innovatief en aan de toekomst van morgen. Bedrijven die straks moeite hebben 
met het herinrichten van hun bedrijfsvoering, kunnen de handen ineenslaan met start-ups.  

 
De provincie Overijssel stimuleert en ondersteunt mkb-bedrijven al gericht om te blijven vernieuwen 
en te investeren in digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Deze provincie volgt het voorstel van 
Sira Consulting om de MIT-regeling te vergroten. Zowel de landelijke als de provinciale overheid kan 
overgaan tot een dergelijke budgetverhoging. 
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4.4.1 AAN DE SLAG MET BINNENSTEDEN 
 
Start-ups, grown-ups en mkb kunnen hun krachten bundelen en gezamenlijk nadenken over 
winkelgebieden en binnensteden.  
 
Winkelgebieden van binnensteden, wijken en dorpen hebben het al jaren zwaar door de 
ontwikkeling van de digitale platformeconomie. De coronacrisis komt er voor de retailsector 
nu nog eens extra overheen. Waar behoud van winkelruimtes niet mogelijk is, kan de blik 
verlegd worden naar andere bestemmingsvormen. Bij herindeling van binnensteden kan voor 
de bouwsector ook weer meer economische activiteit ontstaan.  
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5. Zet het menselijk kapitaal slimmer in 
 
Zes weken geleden wisten we niet waar we goed personeel vandaan moesten halen. Nu is de uitdaging: 
hoe houden we iedereen aan het werk? Zal de coronacrisis ons allemaal werkloos maken of juist 
nieuwe banen opleveren? Het antwoord hebben we volledig in eigen hand. De omslachtige manier 
waarop we werk-naar-werk trajecten organiseren is een van de redenen waarom om- en bijscholing 
niet van de grond komt.   
 
5.1 RUIM BAAN VOOR SCHOLING EN ONTWIKKELING 
 
Geef iedere Nederlander versneld budget voor scholings- en ontwikkeltrajecten. Door de 
coronacrisis lopen hele sectoren leeg, terwijl andere sectoren een schreeuwend tekort hebben aan 
tijdelijke arbeidskrachten. Het omscholen van mensen naar sectoren waar de komende tijd grote 
vraag heerst, is van essentieel belang voor deze sectoren én voor de baankansen van mensen die 
hun werk hebben verloren. Zet daarom vol in op het om- en bijscholen van mensen. 
 
Begin met de sectorale Opleidings- & Ontwikkelingsfondsen. Nederland kent zestig van zulke O&O-
fondsen, maar die hebben als doel de sectorale arbeidsmarkten te ondersteunen. Een werknemer kan 
geen opleiding volgen om naar een andere sector over te stappen. Ook weten weinig mensen van het 
bestaan van die fondsen af. Nu blijft het opgebouwde scholingsbudget achter in het O&O-fonds 
wanneer een werknemer van baan wisselt en in een andere sector gaat werken. In Scandinavische 
landen is dat beter geregeld. Als je daar in de ene sector geen werk meer hebt, krijg je de benodigde 
financiële ondersteuning om naar een andere sector te gaan. Dat kan in Nederland ook snel geregeld 
worden, door het versneld invoeren van een eigen scholings- en ontwikkelbudget.  
 
Neem daarnaast alle belemmeringen weg om op latere leeftijd terug te keren in het onderwijs. Een 
goede eerste stap is om het verhoogde collegegeldtarief af te schaffen. En maak het voor mensen die 
thuis zitten makkelijker om deeltijdopleidingen of modulair onderwijs op afstand te volgen. Geef 
werkend Nederland de ruimte om zich bij te scholen.  
 
5.2 VERBIND ONDERNEMEN - ONDERWIJS - ARBEIDSMARKT STRATEGISCHER 
 
Ga aan de slag met een nationale strategie ondernemen en onderwijs. Het is achterhaald om 
onderwijs en arbeidsmarkt los van elkaar te zien. Er is een dringende noodzaak om deze twee op 
elkaar te laten aansluiten. Verschillende initiatieven van ondernemers, het reguliere 
beroepsonderwijs, private onderwijsinstellingen en de Ambachtsacademie spelen hierop in. 
Samenhang en afstemming ontbreken echter, waardoor dit niet van de grond komt.  
 
We merken al enige tijd dat de arbeidsmarkt om voortdurend veranderende vaardigheden vraagt, het 
onderwijs moet hiermee in lijn gebracht worden. Ga daarmee gerichter aan de slag. Hier is een rol 
weggelegd voor de ministeries van OCW en EZK. Aan de kant van het bedrijfsleven moet commitment 
komen om actief bij te dragen aan curricula. Nu stellen de overheid, scholen en leraren het totale 
aanbod van vakken en de onderwijsprogramma’s samen. Om het onderwijs aan te laten sluiten op de 
behoeften van de arbeidsmarkt moet het bedrijfsleven hierover medezeggenschap krijgen. Dit geldt 
niet alleen voor het voortgezet onderwijs, maar ook voor vervolgopleidingen. Door de deuren van het 
bedrijf open te zetten voor stages en meeloopdagen van leraren zullen onderwijs en bedrijfsleven 
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beter op elkaar aansluiten. Het vervolgens delen van kennis en middelen zorgt voor innovatie. Mensen 
die ‘anders’ leren - door te doen in plaats van te lezen - zijn gebaat bij het leren van het vak in de 
praktijk. Initiatieven zoals de Ambachtsacademie van AmbachtNederland bieden hier de uitkomst. 
 
Er moet nu gerichter gekeken worden naar de arbeidsmarkt. Zo voorkom je dat scholen opleidingen 
bieden die weliswaar aansprekend zijn voor leerlingen, maar waar de komende jaren geen of 
nauwelijks behoefte aan is op de arbeidsmarkt. Concentreer juist op de sectoren waar op de 
middellange termijn een tekort ontstaat. Wanneer we bijvoorbeeld versneld inzetten op de 
energietransitie, hebben we straks geschoolde mensen nodig die weten hoe je zonnepanelen 
installeert, of hoe je duurzamer huizen bouwt. Die mensen leidt je het liefst nu en niet pas over vijf 
jaar op. We hebben nu de mogelijkheid en de kennis in huis om te zorgen dat iedereen in de toekomst 
werk heeft, wel moeten we dan nu met een nationale strategie komen die alle plannen coördineert.    
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6. Maak steunmaatregelen recessiebestendig 
 
Het pakket aan maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk te 
beperken, is bedoeld om snel veel ondernemers te helpen die in acute financiële nood verkeren. Nu is 
het van belang dat deze maatregelen recessiebestendig worden gemaakt, zodat ondernemers snel uit 
het dal kunnen klimmen.  
 
6.1 FOCUS OP CONTINUÏTEIT 
 
Met weinig middelen omhanden zal snel opstarten voor bedrijven een hele uitdaging worden. Het 
continuïteitsgevaar is nog lang niet voorbij, we moeten daarom gezamenlijk nadenken hoe de 
noodmaatregelen uiteindelijk recessiebestendig kunnen worden ingezet, dan wel uitgebreid.  
 
Bij de herstart liggen veel bedrijven aan het ‘liquiditeitsinfuus’. Veel ondernemers moeten - met of 
zonder steun van de noodmaatregelen - overleven op (beperkte) reserves. Met weinig middelen wordt 
het bijna onmogelijk voor bedrijven om snel op te starten. We moeten voorkomen dat bedrijven er 
dusdanig slecht voor staan dat uitgestelde faillissementen dreigen.  
 
De Tozo geeft zelfstandigen en DGA’s een aanvulling op hun inkomen tot bijstandsniveau. Dat biedt 
veel ondernemers acute financiële steun, maar uiteindelijk zal blijken dat de kosten voor 
levensonderhoud veel hoger zijn. Veel zelfstandig ondernemers zullen pas na enkele maanden weer 
hun eerste inkomsten binnenkrijgen. Zelfstandig ondernemers die met de Tozo maximaal €1500 per 
maand krijgen, moeten dan alsnog de keuze maken tussen de eerste levensbehoeften voor zichzelf en 
hun gezin of het betalen van hun administratiekantoor, klanten, leaseauto, website, online 
advertenties etc.  
 
De NOW-regeling stimuleert daarnaast werkgevers om hun personeel in dienst te houden. Toch denkt 
ruim veertig procent van de door ONL ondervraagde ondernemers met personeel werknemers te 
moeten ontslaan (zie bijlage 3: ONL Faillissementsonderzoek). De verwachte ontslagen betreffen 
voornamelijk het beëindigen van tijdelijke contracten en de flexibele schil, maar ook onder 
medewerkers met vaste contracten vallen naar verwachting ontslagen. We moeten voorkomen dat de 
NOW niet te stringent wordt, waardoor ondernemers geen gebruik meer durven te maken van deze 
regeling omdat ze wegens bedrijfseconomische redenen niet anders kunnen dan ontslag aanvragen 
voor hun personeel. Nu blijkt dat de coronacrisis langer gaat duren, moeten de regelingen 
recessiebestendig worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door ondernemers onder de NOW te 
stimuleren in te zetten op om- en bijscholing van hun personeel.  
 
6.2 HERINTRODUCEER DEELTIJD-WW 
 
Herintroduceer deeltijd-WW als opvolging van de tijdelijke NOW-regeling. Dit biedt ondernemers 
voor langere tijd perspectief, omdat ze opgebouwde kennis binnen hun bedrijf houden. Ook biedt 
het werknemers de mogelijkheid hun baan te behouden.  
 
De NOW is een noodmaatregel. Wanneer deze afloopt valt een ondernemer terug op de regeling 
werktijdverkorting (WTV). Maar WTV heeft ook beperkingen, bijvoorbeeld doordat deze maximaal 24 
weken ingezet kan worden. Wij pleiten ervoor om deeltijd-WW te herintroduceren als vervolg op de 
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NOW. In andere landen gebeurt dit al, bijvoorbeeld in Duitsland. De duur van de uitkering is daar in 
beginsel ook zes maanden, maar kan verlengd worden bij uitzonderlijke situaties in bepaalde sectoren 
of regio’s. Als er een uitzonderlijke situatie voor de gehele arbeidsmarkt is, geldt er een zelfs een 
maximale duur van 24 maanden. Dat kan ondernemers perspectief bieden.  
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Bijlage 1: Tienstappenplan ONL 
22 april 2020 
 
Tijdens de persconferentie van 21 april 2020 werd aangekondigd dat de overheidsmaatregelen ter 
bestrijding van het coronavirus worden verlengd tot 20 mei. Tot die datum is er geen versoepeling 
van de maatregelen voor bedrijven. Hoewel ONL alle begrip heeft voor de voorzichtigheid van het 
kabinet, is de teleurstelling bij ondernemers groot. De dreun voor de economie is gigantisch. ONL 
wil voorkomen dat ondernemers in paniek een faillissement aanvragen. Daarom doet ONL de 
volgende tien voorstellen om enig vertrouwen in de economie te herstellen. 
 
Verruim de TOGS, de GO en de BMKB  
Eén van de urgentste punten voor de overlevingskans van ondernemers is momenteel de liquiditeit. 
Naar Belgisch model moet de TOGS regeling daarom nu maandelijks uitgekeerd gaan worden. ONL 
roept daarnaast op tot een 100% staatsgarantie van kredieten.  
 
Steun de non-bancaire financiers  
Banken hebben met grote capaciteitsproblematiek te maken, waardoor een groot aantal krediet- 
aanvragen in de wachtrij komt te staan. Non-bancaire financiers kunnen dit gat mede opvullen. Er 
moet nu echt maatwerk worden geleverd, zodat zoveel mogelijk financiers dezelfde garantiestelling 
voor kredieten krijgen zoals de banken. 
 
Repareer en verruim de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid  
Communiceer zo snel mogelijk dat de NOW-regeling tot ver na 31 mei wordt uitgebreid. Gezien het 
generieke karakter van de NOW-regeling constateerde ONL daarnaast nog dat een te groot aantal 
ondernemingen tussen wal en schip valt. Denk aan de start-ups, seizoens- afhankelijke bedrijven en de 
DGA’s. Los dergelijke knelpunten zo snel mogelijk op.  
 
Let op: ‘Transitievergoeding sluipmoordenaar NOW-regeling’  
Ondernemers teren in op hun eigen vermogen en berekenen dat ze straks onvoldoende vermogen of 
financiële middelen hebben om aan de transitievergoeding te voldoen als er noodgedwongen toch van 
personeel afscheid moeten worden genomen. De overheid kan faillissementen voorkomen door het 
uitbetalen van de transitievergoeding kwijt te schelden. 
 
Schort WW-premiedifferentiatie naar aard van de arbeidsovereenkomst op  
De coronacrisis laat duidelijk zien dat de WAB geen rekening houdt met sectoren die afhankelijk zijn 
van flexibele arbeid – juist nu. Er moet voor flexibele contracten meer WW-premie betaald worden 
dan voor vaste contracten. Met name voor sectoren zoals de horeca-, agrarische, en de recreatiesector 
pakt deze wijziging in de wet funest uit. Schort de hoge premie dan ook tijdelijk op te en pas alleen de 
lage premie toe.  
 
Uitstelregeling voor het vakantiegeld  
De eventuele betaling van vakantiebijslag wordt niet vergoed door de NOW. Veel ondernemers kunnen 
het zich momenteel niet permitteren om het vakantiegeld uit te betalen. Denk na over een 
uitstelregeling voor het vakantiegeld. 
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Ga voor Belastingafstel  
Veel bedrijven hebben te kampen met een onomkeerbaar omzetverlies. Wanneer bedrijven alsnog in 
één keer de hap aan uitgestelde belasting moeten ophoesten, zou dit voor hen de nekslag kunnen 
betekenen. Trek daarom de belastingen van de afgelopen maanden helemaal in.  
 
Surseance en boedelkredieten  
Banken en andere financiers moeten een garantiestelling krijgen van de staat om ook boedelkredieten 
onder de BMKB voorwaarden te verschaffen. Hiermee kunnen een hoop bedrijven voor faillissement 
behoed worden. 
 
Hanteer aanvullende voorwaarden voor multinationals  
Onder ondernemers leeft sterkt het sentiment dat multinationale bedrijven aan andere voorwaarden 
dan het MKB moeten voldoen voor het verkrijgen van staatsteun. Het is niet meer dan logisch dat 
multinationale ondernemen niet mogen doen aan dividend- en bonusuitkeringen. Aanvullende 
maatregelen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid vindt ONL onbespreekbaar. Het is niet 
correct om bedrijven, groot of klein, nu te gijzelen in een duurzaamheidsdiscussie. Laten we deze 
politieke discussie met elkaar voeren op een tijdstip dat bedrijven weer ademruimte hebben.  
 
Onderzoek opstellen overlevingsprotocol per sector  
Het is zaak na te gaan denken over een overlevingsprotocol per sector. De coronacrisis is te langgerekt 
om enkel in te blijven zetten op generieke maatregelen. ONL denkt graag mee over een invulling per 
sector, hoe deze weer opgestart zouden kunnen worden.  
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Bijlage 2: ONL Liquiditeitsonderzoek 
8 april 2020 
 
De coronacrisis in Nederland is een kleine maand oud en bijna 85% van door ONL ondervraagde 
ondernemers heeft al liquiditeitsproblemen of verwacht die binnen enkele maanden. Slechts 17% 
verwacht geen financiële problemen door de coronacrisis.  
 
ONL legde ondernemers vier vragen voor en ontving daarop de volgende antwoorden. 
 
Heb jij op dit moment een liquiditeitsprobleem? 

 
 
Acute liquiditeitsproblemen zijn het grootst in kleine bedrijven met één tot vijf medewerkers en 
voornamelijk in de horeca en de cultuur-, sport- en recreatiesector. Grotere bedrijven verwachten 
dat zij zich de eerste paar maanden nog redden maar binnen zes maanden ook in de problemen 
komen. 
 
Een ander opvallend resultaat uit de poll betreft de rol van de banken. Op de vraag of ondernemers 
bij hun bank terecht kunnen met liquiditeitsproblemen, antwoordt minder dan 20% van de 
ondernemers met ja. Hieruit blijkt een belangrijke taak voor de banken, om ondernemers beter en 
pro-actiever voor te lichten over financieringsmogelijkheden. 
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Kun jij bij je bank terecht met je liquiditeitsprobleem? 

 
 
Worden je facturen nog op tijd betaald? 
Op de vraag of betalingen nog op tijd worden gedaan, geeft bijna de helft van de respondenten aan 
dat zij merken dat facturen later betaald worden: 
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Passen opdrachtgevers of verhuurders betalingstermijnen eenzijdig aan? 
En de laatste vraag uit de poll betrof het nemen van eenzijdige maatregelen door grote bedrijven. 
42% van de ondernemers geeft aan dat opdrachtgevers hun betalingstermijn eenzijdig aanpassen: 

 
 
Wat kan de overheid doen? 
Tenslotte vroeg ONL aan de ondervraagden wat ONL of de overheid volgens hen kan doen om de 
liquiditeit te vergroten. Een greep uit de meest voorkomende reacties: 
 

• Zorg dat banken sneller de kredietlijnen openzetten 
• Wees snel en royaal met het afgeven van bankgaranties door de overheid 
• Snelle procedures en besluitvorming, op alle lagen 
• Loonbelasting uitstellen, dit is meteen merkbaar in liquiditeit 
• Neem financiering over van de banken. De (interne) bankregels weerhouden een snelle 

kredietverstrekking. 
• Vinger aan de pols houden of het UWV op tijd gaat uitbetalen 
• Scheld belastingen kwijt om te voorkomen dat er een schuldenberg ontstaat 
• Verleng de NOW-termijn (en de termijnen van de andere maatregelen) 

 
Nijpende situatie 
Als we de resultaten uit dit onderzoek doortrekken naar het totaal aantal ondernemingen in 
Nederland, praten we over 480.000 ondernemers met acute financiële problemen. En daar komen de 
komende maanden nog eens anderhalf miljoen ondernemers met liquiditeitsproblemen bij. Met 
twee salarisrondes in zes weken én vakantiegeld wordt het voor heel veel bedrijven lastig om 
erdoorheen te komen. De situatie voor ondernemers wordt heel snel nijpend. 
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Komt hulp op tijd? 
ONL vreest dat een oplossing voor de liquiditeitsproblemen voor veel ondernemers te laat komt. De 
overheid biedt een mooi pakket met noodmaatregelen, maar dat geld staat niet meteen op de 
bankrekening van de ondernemer. Banken hebben onvoldoende capaciteit om kredietaanvragen snel 
te verwerken, daar ontstaan nu al wachttijden. We zien dat kredietverzekeraars zich herpositioneren 
en terugtrekken uit het financieringsproces. En dan laten betalingen aan ondernemers ook nog eens 
op zich wachten. 
 
Samen achter de ondernemer 
ONL roept banken, overheid en ondernemersorganisaties op om de koppen bij elkaar te steken en 
nog actiever achter ondernemend Nederland te gaan staan. Biesheuvel: ‘Hoe houden we de 
komende maanden de liquiditeit in bedrijven op peil? Mijn belangrijkste doel voor de komende week 
is dat de liquiditeitsstroom maximaal op gang komt. Zorg dat er capaciteit beschikbaar is om 
ondernemers te steunen. Tijd, maatwerk en aandacht zijn nu nodig om ondernemers door deze crisis 
te helpen en in de benen te houden.’ 
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Bijlage 3: ONL Faillissementsonderzoek 
17 april 2020 
 
Slechts een derde van ondernemers met personeel verwacht geen gebruik te hoeven maken van 
de NOW-regeling. Ruim veertig procent verwacht personeel te moeten ontslaan, vaak óók 
medewerkers met vaste contracten. En bijna een kwart van de ondervraagde ondernemers 
overweegt een faillissement. Dat zijn de opvallendste resultaten uit het meest recente onderzoek 
van ondernemersorganisatie ONL. 
 
Ondernemers met personeel die gedurende drie maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten 
door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit is een tegemoetkoming van de overheid 
in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Het UWV heeft in twee 
weken tijd al bijna honderdduizend aanvragen ontvangen. 
 
ONL ondervroeg haar achterban over de verwachtingen met betrekking tot deze 
personeelskostenregeling. Voor dit onderzoek ondervroeg ONL ondernemers uit alle branches, met 
personeel. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek op een rij: 
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Ruim 30% van de ondernemers verwacht dat de ondersteuning van drie maanden niet voldoende zal 
zijn om hun bedrijf in de benen te houden: 
 

 
 
De NOW-regeling compenseert tot 90% van de loonkosten. Voor de meerderheid van de 
ondernemers die de ondersteuning hebben aangevraagd, is dit een toereikend percentage:  
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Ruim 40% van de ondervraagde ondernemers met personeel verwacht personeel te moeten 
ontslaan: 

 
 
Verwachte ontslagen betreffen voornamelijk het beëindigen van tijdelijke contracten en de flexibele 
schil, maar ook onder medewerkers met vaste contracten vallen naar verwachting ontslagen: 
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Bijna de helft van de ondernemers die verwacht personeel te moeten ontslaan, geeft aan dat het 
meer dan 25% van hun personeelsbestand betreft: 
 

 
 
Bijna een kwart van de ondervraagde ondernemers met personeel overweegt een faillissement door 
de gevolgen van het coronavirus: 
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Meer dan de helft van de ondernemers verwacht naast reorganisaties ook andere maatregelen te 
moeten treffen: 
 

 
 
Veel onzekerheid 
We zien dat de onzekerheid onder ondernemers met personeel groot is. Bedrijven die nu nul omzet 
hebben door de coronamaatregelen, ontvangen niets of slechts een deel van de subsidie. En omdat 
de tegemoetkomingsperiode nu drie maanden is en onbekend is of deze verlengd gaat worden, 
durven veel ondernemers de aanvraag niet aan. Immers, één van de voorwaarden is dat je in die 
periode geen personeel ontslaat. Daarnaast lopen veel andere vaste kosten gewoon door, met nul 
omzet ben je dan heel snel door al je reserves heen. 
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