
 

 

Secretariaat: 
Stephensonweg 14 - 4207 HB GORINCHEM - Postbus 693 - 4200 AR GORINCHEM - T +31 (0)183 646 670 F +31 (0)183 621 161 
info@veiligheidsbranche.nl - www.veiligheidsbranche.nl - ABNANL2A NL69 ABNA 0531 1572 53 - NL008851815B01 - KvK 40408011 

VNO-NCW/MKB-Nederland 

De heren drs. J. de Boer en J. Vonhof  

 

Verstuurd per e-mail:  boer@vno-ncw.nl; vergroesen@vnoncw-mkb.nl; 

voorzitter@mkb.nl; bessems@vnoncw-mkb.nl 

 

Ministerie van Algemene Zaken 

De heer Drs. M. Rutte en leden van het Kabinet 

 

Verstuurd per e-mail:  correspondentie@minaz.nl  

 

 

 

 

onderwerp: dringende oproep coronacrisis 

bijlage(n): - 

datum: 9 april 2020 

 

 

 

Geachte heren De Boer en Vonhof, beste Hans en Jacco, 

Geachte Minister-president Rutte en leden van het kabinet, 

 

Allereerst willen we u danken voor het gezamenlijk leiding geven aan de Nederlandse 

samenleving tijdens de coronacrisis; een gezondheidscrisis die tegelijkertijd een grote 

economische crisis is, die zijn weerga niet kent. 

 

Als werkgeversorganisaties in de beveiliging, contractcatering en schoonmaak, te weten de 

Nederlandse Veiligheidsbranche, VENECA en OSB, zijn wij het kabinet erkentelijk voor het 

noodpakket en de korte periode waarin dit tot stand is gebracht. Het NOW-loket is afgelopen 

maandag open gegaan en we hopen van harte dat de snelheid er in blijft. 

 

Echter, nog nooit werden zoveel ondernemers en sectoren tegelijkertijd en in zo’n stevige 

omvang door een crisis geraakt; de meeste sectoren (en hun ondernemers) hebben te maken 

met liquiditeitsproblemen en hebben de lastige afweging te maken op welke noodmaatregelen 

van de overheid zij een beroep kunnen en/of willen doen. Tegelijkertijd komt er ook een 

noodkreet vanuit onze leden dat het steunpakket de nood in onze sectoren bij lange na niet 

ledigt. Een groot deel van de kosten loopt door en niet iedereen houdt zich in deze ongekende 

crisis aan contractuele afspraken.  

 

We doen hierbij  dan ook een dringend beroep op u om nogmaals publiekelijk te benadrukken 

dat overheden, bedrijfsleven, werkgevers en werknemers hun gezamenlijke maatschappelijke 

verantwoordelijkheid nemen om de economie zo veel mogelijk draaiende en bedrijven in stand 

te houden.  

 

Om te voorkomen dat het “ieder voor zich” is, heeft het kabinet en u als 

werkgeversvoorzitters, al opgeroepen contractafspraken zoveel mogelijk door te laten gaan.  
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Dat kan betekenen dat, hoewel inzet van dienstverlening niet op 100% niveau gevraagd 

wordt, deze niet meteen tot minimum af te schalen en zoveel mogelijk aan de normale 

contractverplichtingen te voldoen.  

 

De praktijk is vaak weerbarstiger. Vanuit onze leden krijgen we veel signalen en voorbeelden, 

dat die onderlinge solidariteit niet overal gevoeld wordt. We geven u enkele voorbeelden van 

wat er nu in de markt gebeurt en wat de gevolgen daarvan zijn: 

- Bij verschillende overheids- en semioverheidsinstellingen (zoals ministeries, 

gemeenten, rechtbanken, bij de politie, UWV, universiteiten, hogescholen) wordt 

eenzijdig per direct, soms naar nul, afgeschaald zonder overbruggingsafspraken; 

- Grote opdrachtgevers zoals KLM, Schiphol en NS hebben eveneens fors afgeschaald; 

waarbij veelal samen met de overheid naar maatwerk oplossingen wordt gezocht voor 

deze crisis. Hier zou het verzoek zijn om bij de gekozen oplossing ook de 

toeleveranciers mee te nemen; 

- Bij grote winkelketens, grote vaak internationale organisaties  die in deze periode vaak 

zelf hebben gekozen voor sluiting of noodgedwongen hiervoor moesten kiezen , geldt 

voor de betrokken facilitaire diensteverlening zoals beveiliging en schoonmaak dat  

opdrachten eenzijdig naar nul zijn afgeschaald; over reeds verleende dienstverlening in 

januari/februari/maart is nog niet betaald en sommige ketens hebben aangegeven tot 

juli niets te betalen vanwege de coronacrisis (zoals bijvoorbeeld grote kledingketens 

zoals C&A); 

- Overige bedrijven die veelal ook in een uitermate lastige positie zitten, die eenzijdig 

betaaltermijnen met drie maanden of langer verlengen; 

- Opdrachtgevers dwingen opdrachtnemers tot lagere tarieven, terwijl ze weten dat die 

ruimte er bij de andere partij niet is (bijvoorbeeld vanwege cao’s). 

- Opdrachtgevers zeggen contracten eenzijdig op en beroepen zich daarbij onterecht op 

overmacht vanwege het coronavirus. 

 

Dit eenzijdig handelen door opdrachtgevers leidt ertoe dat onze bedrijven een nog veel groter  

probleem hebben in hun liquiditeit, om hun personeel salarissen te betalen/ de aanvulling op 

de NOW-regeling en de vaste lasten die wel gewoon doorlopen.    

 

Ten aanzien van overheids- en semi-overheidsinstellingen zien we nog het effect dat door het 

niet betalen van facturen bedrijven een extra beroep zullen moeten gaan doen op de 

overheidsgelden via de NOW. Dat is onnodig rondpompen van geld waar niemand bij is gebaat. 

 

We hebben onze leden gevraagd het volgende in acht te nemen, en verwachten ook dat 

opdrachtgevers binnen overheid en bedrijfsleven dat tijdens de coronacrisis doen: 

- Hou je aan je afspraken met je opdrachtgevers en je onderaannemers; 

- Ga niet het economisch verkeer eenzijdig stil leggen, door geen rekeningen meer te 

betalen of diensten zomaar tot nul af te schalen; 

- Respecteer de afspraken binnen een sector en vermijdt oneerlijke concurrentie, 

bijvoorbeeld door willens en wetens  stunt-tarieven uit te vragen of te honoreren die 

niet passen bij de markt; 

- Ga met elkaar in gesprek wat een oplossing voor deze periode kan zijn. 
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En dat met nadruk voor de overheids- en semi overheidsinstellingen en indien overheid 

specifieke afspraken maakt met organisaties zoals KLM: houd je aan de afspraken met de 

opdrachtgevers en de onderaannemers. 

 

Alleen samen kunnen we de coronacrisis het hoofd bieden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

mede namens Kees van der Waaij (voorzitter Cateringorganisaties) en Piet Adema (voorzitter 

Schoonmaakbranche),  

 

 

 

 

Ard van der Steur 

Voorzitter Nederlandse Veiligheidsbranche 
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