
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Verscherpte Corona maatregelen van kracht 

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten 

terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke 

maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende drie 

weken van kracht. De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale 

contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. 

 

Nieuwe regels binnen 

 Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting 
plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten. 

 Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het 
eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar. 

 In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap 
mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 
huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of 
restaurant kan worden gemaakt. 

 Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30. 

 Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten. 

 Sportkantines zijn gesloten. 

 In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en 
contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Bij binnenruimtes met een doorstroom van 
bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, maar met uitzondering van de 
detailhandel en de markten, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Hierover 
vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector. 

 Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel en markten, wordt door de 
Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, 
daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter 
afstand. 

 De detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand 
houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling 
gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag 
een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn. 

 Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren. 
 
Nieuwe regels buiten 

 Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 
40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel. 

 Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan 
geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter. 

 Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek. 

 Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. 
 
 

Nieuwsupdate MarketingOost 

29 september 2020 

Nieuwsupdate met een verzameling aan relevante berichten uit diverse (media) bronnen over de 

Corona-crisis, de gevolgen én mogelijkheden voor de sector. MarketingOost is niet verantwoordelijk voor 

de inhoud van de externe berichten. 

 



 

 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-

maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen 
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Reactie KHN op nieuwe maatregelen: Nieuwe - niet onderbouwde - 
coronamaatregelen nekslag voor horeca 

De snelle toename in het aantal besmettingen was de aanleiding voor een extra persconferentie van premier 

Rutte en minister De Jonge dinsdagavond. Het aantal coronabesmettingen blijft stijgen, het kabinet grijpt 

daarom landelijk keihard in. Opnieuw krijgt de horeca harde klappen. Aanvullend op de maatregelen die de 

afgelopen week werden aangekondigd, wil het kabinet nu opnieuw ingrijpen door de horeca om 22 uur te 

sluiten en de groepsgrootte in ruimten binnen - dus ook in de horeca - terug te brengen naar maximaal 30 

mensen. Kennelijk ziet het kabinet de maatregelen als een laatste redmiddel om een nieuwe landelijke 

lockdown te voorkomen. Maar de vanavond aangekondigde maatregelen zijn volgens KHN desastreus voor 

de horeca die economisch al zwaar onder druk staat. Gezien het geringe aantal besmettingen in de horeca 

vindt KHN de maatregelen in de horeca disproportioneel. 

 

KHN pleit op korte termijn voor: 

 Geen afbouw van steunmaatregelen voor die sectoren die direct worden geraakt door de nieuwe 

corona-maatregelen. Dat betreft in ieder geval de horeca. 

 De NOW-vergoeding moet voorlopig gehandhaafd blijven op 90 procent. 

 De toegangsdrempel voor het omzetverlies voor de TVL moet niet omhoog. De maximale TVL-

vergoeding moet juist worden verhoogd. 

 Desalniettemin worden ontslagen onvermijdelijk. Voorkom daarom dat werkgevers die het al zwaar 

genoeg hebben, niet ook nog eens verplichte transitievergoedingen moeten betalen. Die moeten 

worden vergoed aan werkgevers via het UWV. 

 Het Time-Out Arrangement – dat is het plan van minister Wiebes voor een regeling om bedrijven 

die nu niets meer kunnen in een soort ‘winterslaap’ te brengen, moet versneld worden ingevuld en 

uitgerold. De minister gaf vorige week aan dat in november klaar te hebben, dat moet nu zo snel 

mogelijk gebeuren. 

 

Als KHN begrijpen wij dat als het aantal besmettingen toeneemt, het de taak van de overheid taak is om 

mensen te blijven wijzen op de risico’s, alert te zijn en aanvullende maatregelen te treffen. Maar dan wel 

daar waar de waarschuwingen en maatregelen nodig én effectief zijn. Gedragsverandering en draagvlak 

voor de huidige maatregelen - ook in de privésfeer - los je niet op door de horeca eerder te sluiten of door 

het maximum aantal gasten nog verder terug te dringen. Nu het kabinet met aanvullende maatregelen voor 

de horeca komt, moet er boter bij de vis. KHN zet in op een ruimhartig compensatiepakket om de horeca 

helpen overleven en gaat hier de komende periode over in gesprek met het kabinet. Daarnaast zet KHN 

alles op alles om ervoor te zorgen dat deze maatregelen voor de horeca zo snel mogelijk weer kunnen 

worden versoepeld. Ook doen we een klemmend beroep op onze gasten; houd je aan de regels en blijf thuis 

bij klachten. Alleen samen kunnen we het coronavirus terugdringen en toewerken naar versoepelingen van 

de maatregelen. 

https://www.khn.nl/nieuws/nieuwe-niet-onderbouwde-coronamaatregelen-nekslag-voor-horeca 

 

 

Reactie HISWA-RECRON op nieuwe coronamaatregelen: Nog 
grotere schade voor watersport- en recreatiesector verwacht 

De strengere corona-maatregelen in nog eens acht veiligheidsregio’s in vier provincies vergroten de 

financiële schade in de watersport- en recreatiesector enorm. Veel toeristen blijven weg en het aantal 

buitenlandse gasten daalt met 70 tot 90 procent. Dat zegt HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor 

watersport en recreatie.  

 

https://www.khn.nl/nieuws/nieuwe-niet-onderbouwde-coronamaatregelen-nekslag-voor-horeca


 

Er is sprake van massale annuleringen en terugval van boekingen. “De schade is fors”, stelt Geert Dijks, 

directeur HISWA-RECRON. ”De terugloop van boekingen en de annuleringschade loopt tot en met 

november op naar 60 miljoen euro in de zeven provincies die nu worden geraakt. Als er eind oktober geen 

versoepeling komt, kan de kerstvakantie op vakantieparken als verloren worden beschouwd. Dan spreken 

we van ruim 70 miljoen schade in totaal. Daarbij komt nog eens 50 miljoen schade in de winkels, horeca en 

cultuursector door het wegvallen van besteding van verblijfgasten uit het buitenland.”  

 

Omzetverlies kan oplopen tot 1 miljard  

De watersport- en recreatiesector kent mede door de dramatische lockdown in het voorseizoen een schade 

van ruim 700 miljoen euro omzet. Er staat ook nog een voucheromzet uit van 400 miljoen euro die nog moet 

worden verzilverd. Als deze maatregelen zich uitbreiden tot heel Nederland kan de schade oplopen tot 1 

miljard euro. Het jaar wordt dan afgesloten met een daling van maar liefst 32 procent van de jaaromzet ten 

opzichte van 2019. 

 

Vandaag wordt tijdens de Nationale Toerisme Top bekend dat Nederland dit jaar ruim 70 procent minder 

internationale bezoekers verwacht ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast gaan Nederlanders zelf ook minder 

op vakantie in eigen land in vergelijking met afgelopen jaar (afname van 36 procent). Bijna de gehele 

toeristische sector zit nog steeds in een diep dal.  

 

Een tweede lockdown moet te allen tijde worden voorkomen. “Onze leden werken met succes met officiële 

goedgekeurde protocollen voor alle deelsectoren. Om zo de 1,5 meter regel en andere hygiëneregels zo 

werkbaar mogelijk te maken en medewerkers en klanten houvast te geven. Onze ondernemers willen echt 

niet wéér op slot”, besluit Dijks. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/nog-grotere-schade-voor-watersport-en-recreatiesector-

verwacht 

 

Reactie VNO-NCW / MKB Nederland op nieuw maatregelen: 
Maatregelen pijnlijk maar nodig om virus te bedwingen 

Nederland moet echt alles op alles zetten om het coronavirus te bedwingen.' VNO-NCW en MKB-Nederland 

herhalen hun oproep aan iedereen om zich aan de regels te houden om nog strengere maatregelen te 

voorkomen. 'Het is ongelofelijk vervelend dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Het is een hard gelag 

voor heel veel ondernemers, vooral voor die branches die nu wederom hard worden getroffen. We gaan in 

gesprek met het kabinet over aanpassingen in het derde steunpakket. Verder is het belangrijk om de 

komende drie weken te gebruiken om de testcapaciteit op te schalen.' Dat zeggen VNO-NCW en MKB-

Nederland in een eerste reactie op de persconferentie van zojuist. 

 

Laatste kans om erger te voorkomen 

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘Deze maatregelen vormen een laatste kans om ergere scenario’s af 

te wenden en ons gedrag aan te passen. Tegelijkertijd heeft dit pakket ingrijpende gevolgen voor veel onze 

leden. Met het kabinet en bonden gaan wij dan ook in gesprek over opnieuw zwaar getroffen sectoren als 

de horeca, het transport, toeleveranciers en de evenementenbranche waar maatwerk nodig is.’  

 

Protocollen aanpassen en strikt naleven 

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Met onze campagne pakken we als bedrijfsleven onze 

verantwoordelijkheid, onder meer door de sectorprotocollen aan te passen en weer strikt na te leven. De 

nieuwe maatregelen zijn wel opnieuw een bittere pil voor de horeca en vele andere ondernemers en daar 

moet vanuit het kabinet goed oog voor zijn. Verder is het essentieel dat het kabinet de komende drie weken 

alles in het werk stelt om de testcapaciteit op te schalen, zodat we na deze fase het virus goed onder controle 

kunnen houden.’ 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/nog-grotere-schade-voor-watersport-en-recreatiesector-verwacht
https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/nog-grotere-schade-voor-watersport-en-recreatiesector-verwacht


 

 

Hoe omgaan met mondkapjes  

De ondernemingsorganisaties gaan komende dagen met hun leden goed kijken naar de uitvoerbaarheid en 

uitlegbaarheid van alle maatregelen in de praktijk. ‘Ondernemers in de grote steden moeten nu de 

individueel de moeilijke beslissing nemen hoe ze omgaan met mondkapjes en zullen bijvoorbeeld 

ingewikkelde vragen van klanten daarover krijgen.’ 

 

Testcapaciteit opschalen 

De ondernemersorganisaties vragen het kabinet om - samen met het bedrijfsleven - alles op alles te zetten 

om de komende drie weken de testcapaciteit, het sneltesten en het bron- en contactonderzoek op te schalen 

 

Campagne VoorkomTweedeLockdown 

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vrijdag hun leden een brandbrief gestuurd. Ook zijn de 

ondernemingsorganisaties een campagne gestart: #VoorkomTweedeLockdown. Doe mee en plaats ook 

een banner op uw website, social mediakanalen of in uw nieuwsbrief. Ga naar de toolkit voor het beste 

formaat. Meer informatie over de actie op deze pagina. 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/maatregelen-pijnlijk-maar-nodig-om-virus-te-bedwingen 

 

Reactie Burgemeesters op nieuwe maatregelen: ‘Regionale aanpak 
coronavirus nu niet houdbaar’ 

De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s steunen de nieuwe coronamaatregelen die het kabinet 

vanavond aankondigde. Maar niemand vertrok na het Veiligheidsberaad met een glimlach, zei voorzitter 

Bruls na afloop van de persconferentie van premier Mark Rutte. 

 

Afgelopen zomer stuurden de burgemeesters nog aan op een regionale aanpak, mocht het virus weer 

oplaaien. Maar daarvoor is Nederland eigenlijk te klein nu het aantal besmettingen zo rap toeneemt, gaf 

Bruls toe. ,,Tegen zo’n achtergrond heeft het geen zin om te praten over maatregelen per regio. Dan moet 

je een robuuste en stevige aanpak hebben. We waren het dan ook vrij snel eens over het pakket waarmee 

het kabinet nu komt.’’ Sommige burgemeesters maakten zich voor het overleg nog zorgen over de 

vervroegde sluiting van de horeca. Ze vrezen voor illegale feesten. Ook voetballen en sporten zonder publiek 

viel niet bij elke burgemeester in goede aarde. ,,Niemand is met een brede glimlach vertrokken, maar 

iedereen staat achter dit verhaal", zei Bruls. 

 

Mondkapjes 

Het dragen van mondkapjes leidt tot veel discussie, ook in het Veiligheidsberaad. Het kabinet vraagt daar 

nu een nieuw advies over, maar adviseert inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag al wel om er 

eentje te dragen in winkels. Bruls steunt dit maatwerk. Gemeentes moeten zelf kunnen beslissen of ze een 

mondkapje willen invoeren. ,,Het mondkapje is medisch niet echt nodig om het virus te stoppen, maar 

daarmee kunnen we wellicht wel het gedrag van mensen beïnvloeden. Ik kan me voorstellen dat het kabinet 

daar nog eens goed naar kijkt, voordat daar een landelijk besluit over wordt genomen.’’ 

https://www.destentor.nl/dossier-coronavirus/burgemeesenshy-ters-regionale-aanpak-coronavienshy-rus-

nu-niet-houdbaar~ab6c3517/ 

 

 

 

 

 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/klemmend-beroep-op-leden-voorkom-tweede-lockdown
https://www.vno-ncw.nl/content/voorkom-tweede-lockdown-toolkit
https://www.vno-ncw.nl/content/voorkom-tweede-lockdown-alleen-samen-krijgen-we-de-tweede-golf-onder-controle
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/maatregelen-pijnlijk-maar-nodig-om-virus-te-bedwingen
https://www.destentor.nl/dossier-coronavirus/burgemeesenshy-ters-regionale-aanpak-coronavienshy-rus-nu-niet-houdbaar~ab6c3517/
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Reactie cultuursector op nieuwe maatregelen: 'Hopen op 
uitzondering' 

Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals: 'Begrip' 

"Deze maatregelen zijn een stap achteruit, maar we hebben er in de huidige omstandigheden begrip voor", 

reageert Berend Schans, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). "Ik kan 

me niet voorstellen dat de overheid dit graag doet. Het kabinet ziet ook in dat de culturele sector belangrijk 

is en heeft ons eerder tijdens de coronacrisis goed geholpen." "Ik kan me voorstellen dat culturele 

instellingen een uitzonderingspositie zullen krijgen voor wat betreft de programmering die al staat ingepland. 

Minister Van Engelshoven zei laatst nog over het coronavirus dat er geen veiligere sector is dan de culturele 

sector. Als er onderzoek gedaan wordt, dan vermoed ik dat dat ook zal blijken." "Bij eerdere maatregelen 

werden we in een vroeg stadium meegenomen door het kabinet. Dat is nu niet gebeurd. Namens de 

poppodia en festivals zullen we ons geluid blijven laten horen in Den Haag." 

 

Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters: 'Slecht vooruitzicht' 

"Door deze maatregelen mogen we maar dertig mensen per bioscoopzaal toelaten", geeft directeur Gulian 

Nolthenius namens de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) een reactie. "Dat is 

volstrekt onvoldoende voor de bioscopen om rendabel te zijn." "Het is zelfs minder dan de vijftig personen 

die eerder waren toegestaan. En ook dat was al dik verliesgevend. Als NVBF hopen we dat de bioscopen 

op korte termijn van de veiligheidsregio's een uitzonderingspositie krijgen op de nieuwe maatregelen." "Deze 

maatregelen gelden vooralsnog voor drie weken, maar ik voorzie dat ze zullen worden verlengd. De 

vooruitzichten zijn daarom erg slecht voor de bioscoopsector." 

 

Vereniging Vrije Theater Producenten: 'Sprankje hoop' 

"Deze nieuwe maatregelen zijn voor iedereen naar", aldus Boris van der Ham, voorzitter van de Vereniging 

Vrije Theater Producenten. "Toch putten wij een sprankje hoop uit het feit dat de theaters hebben bewezen 

dat ze veilig kunnen opereren." "Daarom zien wij geen onmiddellijke consequenties voor de theaters. Hoewel 

het qua bezoekersaantal zal gaan meewegen dat theaterbezoekers niet zomaar bepaalde steden mogen 

aandoen.""Er zijn uitzonderingen mogelijk voor panden met een groot cultureel belang. We hebben 

begrepen dat ook de theaters die de afgelopen maanden hebben gedraaid een uitzonderingspositie kunnen 

krijgen. Stage Entertainment en de producent van Soldaat van Oranje hebben een eigen theater en ik 

verwacht dat zij door kunnen. Ook de andere theaters hebben de afgelopen tijd bewezen dat ze dat 

aankunnen." 

 

Belangenorganisatie Kunsten '92: 'Noodzakelijk' 

"Natuurlijk zijn dit geen fijne berichten", aldus Jan Zoet, voorzitter van belangenorganisatie Kunsten '92. 

"Maar we moeten dit virus, ondanks de grote schade voor velen in onze sector, samen te lijf gaan." "Het is 

positief dat de maatregelen genuanceerd zijn. Wij zijn op dit moment bezig ons op de hoogte te stellen van 

welke onderdelen van de cultuursector onder 'doorstroomlocaties' (waar het maximum aantal bezoekers 

afhangt van de grootte van een gebouw, red.) vallen." "Van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) hebben we vernomen dat ook theaters die voldoen aan de protocollen van de 

veiligheidsregio's tot doorstroomlocaties worden gerekend. We hebben binnenkort contact met het ministerie 

om dit bevestigd te krijgen." "Het is goed dat er voor cultuurinstellingen de mogelijkheid is om ontheffing te 

verkrijgen als er goed functionerende protocollen zijn. Belangrijk is dan wel dat de veiligheidsregio's die 

ontheffing snel verlenen, zodat ook de deze week geplande concerten en voorstellingen doorgang kunnen 

vinden." 

https://www.nu.nl/cultuur-overig/6080422/cultuursector-reageert-op-nieuwe-coronamaatregelen-hopen-op-

uitzondering.html 

 

 

https://www.nu.nl/cultuur-overig/6080422/cultuursector-reageert-op-nieuwe-coronamaatregelen-hopen-op-uitzondering.html
https://www.nu.nl/cultuur-overig/6080422/cultuursector-reageert-op-nieuwe-coronamaatregelen-hopen-op-uitzondering.html


 

 

 

Nieuws uit de regio 

Reactie Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van 
de Veiligheidsregio IJsselland: Coronamaatregelen zijn ingrijpend, 
maar ook in deze regio erg noodzakelijk 

Er komen op dit moment geen aanvullende coronamaatregelen in de regio bovenop de landelijke 

maatregelen. Dat zegt Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Veiligheidsregio 

IJsselland. Hij is blij dat landelijk de regie is genomen met een stevig pakket aan maatregelen. De 

maatregelen gaan vanmiddag om zes uur in. De horeca mag na negen uur 's avonds geen nieuwe gasten 

toelaten en moet om tien uur sluiten. Bij sportwedstrijden mag geen publiek zijn. Dat geldt zowel voor de 

profsport als de amateursport. Daarnaast wordt strikter toegezien op het thuiswerken, bedrijven die zich er 

niet aan houden kunnen veertien dagen gesloten worden. In ieder geval geldt de komende drie weken: 

thuiswerken tenzij het echt niet anders kan. 

 

Volgens burgemeester Snijders zijn de maatregelen ook in Overijssel "erg noodzakelijk" omdat wat eerder 

met de coronabesmettingen in de Randstad en Noord Brabant gebeurde ook in Oost Nederland dreigde te 

gaan gebeuren. "Het ging ineens erg snel", zegt Snijders. Hij hoopt dat de komende drie weken een slag 

wordt geslagen met de nieuwe maatregelen om het virus in te dammen. De incubatietijd is acht tot tien 

dagen, dus na veertien dagen moet duidelijk zijn wat het effect is van de maatregelen. Alles is erop gericht 

dat het reproductiegetal daalt, dat er niet meer besmettingen komen, dat het getal in ieder geval niet 

verdubbelt. Volgens Snijders is het essentieel dat iedereen zich aan de regels houdt om dat reproductiegetal 

van de verspreiding van het virus in de hand te houden. Dat betekent dat er gehandhaafd zal worden. De 

voorzitter van de Veiligheidsregio zei dat vorige week ook al. In IJsselland houdt circa 95 procent van de 

mensen zich goed aan de regels 

 

Ook als het gaat over het wel of niet verplicht dragen van een mondkapje volgt de regio het landelijk 

beleid: geen mondkapjesplicht dus. Snijders verwacht dat we er na de komende weken nog niet vanaf zijn: 

"De komende maanden zal het vaker voorkomen dat er maatregelen nodig zijn." 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1314390/Burgemeester-Snijders-coronamaatregelen-zijn-ingrijpend-maar-

ook-in-deze-regio-erg-noodzakelijk 

 

Relevant voor ondernemers 

Kabinet schrapt vermogenstoets bij TOZO-regeling 

Naast alle nieuwe strengere maatregelen had premier Mark Rutte gisteren ook een meevallertje in petto 

voor ondernemers. Hij schrapte tijdens de persconferentie plotseling de vermogenstoets bij de Tozo-regeling 

voor ondernemers en zelfstandigen. 

 

Verbazing alom bij oppositie én coalitie, zegt politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. 'ik zag gisteravond 

echt verbazing bij GroenLinks en de PvdA, maar de VVD was ook verrast. Ik denk dat Wiebes en Koolmees 

hebben bedacht dat zo'n vermogenstoets toch wel ver gaat, in een tweede golf. Rutte zegt nu dat 'we moeten 

mee-ademen met de actualiteit'. 'Er was ook al kritiek op het straffen van júist de mensen die een buffer 

hebben opgebouwd.' 

 

 

 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1314390/Burgemeester-Snijders-coronamaatregelen-zijn-ingrijpend-maar-ook-in-deze-regio-erg-noodzakelijk
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1314390/Burgemeester-Snijders-coronamaatregelen-zijn-ingrijpend-maar-ook-in-deze-regio-erg-noodzakelijk


 

De Tweede Kamer zal grotendeels blij zijn met deze draai van Rutte, verwacht Van Leeuwen. 'Ik denk dat 

GroenLinks nu ook zal proberen om de partnertoets van tafel te krijgen. Dat was ook een eis in het tweede 

steunpakket. Maar of dat ook gaat lukken, dát is nog wel even de vraag. De roep om nu niet mínder steun 

te geven is groot in Den Haag. Het nieuwe steunpakket gaat deze week al in. De vraag in de Kamer zal zijn 

om die steun door te trekken tot aan de zomer.' 

 

De ministers Hoekstra, Wiebes en Koolmees zijn in principe niet onwelwillend, maar ze gaan later dit jaar 

zeker eerst nog de prikstok in de economie steken. Het verwachte belastinguitstel voor ondernemers is 

volgens Van Leeuwen al wel een doekje voor het bloeden. 'Maar of de verschillende regelingen ook echt 

worden afgebouwd zal later worden besloten. Eerst moet duidelijker zijn hoe de tweede golf zich verder zal 

ontwikkelen.' 

https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10422176/kabinet-schrapt-vermogenstoets-bij-tozo-regeling 
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