
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Rijksoverheid: Verdere verruiming lockdown nog niet verantwoord 

Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog 

te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We 

houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken. 

 

Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Ook kijkt het kabinet 

vooruit. Vanaf 31 maart is er mogelijk meer ruimte voor versoepeling. Alleen als de cijfers het toelaten, 

kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open onder strikte voorwaarden. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/08/verdere-verruiming-lockdown-nog-niet-verantwoord 

 

Reactie KHN: Heropening terrassen mogelijk pas op 31 maart. KHN 
roept kabinet op nu daadkrachtig door te pakken 

Ook de komende weken kan de horeca niet op versoepelingen rekenen. Vanavond maakten 

demissionair premier Rutte en minister De Jonge bekend dat er op 15 maart geen nieuwe 

versoepelingen van de coronamaatregelen komen die voor de horeca een verschil maken. De 

avondklok blijft tot en met 30 maart in stand. Wel heeft het kabinet aangegeven voorbereidingen te 

treffen voor mogelijke versoepelingen eind maart. Als de besmettingscijfers dalen, dan komt er 

mogelijk over drie weken wat meer ruimte en kunnen de terrassen onder voorwaarden weer open; 

een klein lichtpuntje. Langzaam maar zeker komt er een beetje licht aan het eind van de tunnel. 

Maar het is nu tijd voor het kabinet om daadkrachtig door te pakken en te kijken welke 

versoepelingen uit de KHN horecaroutekaart kunnen worden toegepast. 

https://www.khn.nl/nieuws/heropening-terrassen-mogelijk-pas-op-31-maart-khn-roept-kabinet-op-nu-

daadkrachtig-door-te-pakken 

 

Reactie VNO-NCW & MKB-Nederland: 'Uitbreiding overheidssteun 
nodig in de laatste maanden' 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn teleurgesteld dat ondernemers in de gesloten sectoren op korte 

termijn hun deuren niet mogen openen. 'Langer dicht betekent dat uitbreiding van de 

overheidssteun nodig is, omdat veel ondernemers anders de eindstreep niet halen.' Goed is 

volgens de ondernemersorganisaties wel dat het kabinet nu voor het eerst enig zicht biedt op een 

gedeeltelijke heropening van de economie vanaf eind maart, met de opening van de terrassen en 

meer mogelijkheden voor de detailhandel. De ondernemersorganisaties pleiten al veel langer voor 

een heropeningsplan en een duidelijk tijdpad, dat ondernemers een stip op de horizon geeft. 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/uitbreiding-overheidssteun-nodig-de-laatste-maanden 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

9 maart 2021 

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. 
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Reactie In-Retail: aanpassing kopen op afspraak was nodig 

Brancheorganisatie INretail vindt het 'goed nieuws' dat de regels voor kopen op afspraak vanaf 

dinsdag 16 maart worden aangepast naar één klant per 25 vierkante meter. Dit was hard nodig, 

omdat de regel van twee klanten per verdieping niet goed werkt voor veel winkels. De retail weer 

veilig heropenen is de enige echte oplossing voor het omzetprobleem. De aangekondigde 

aanpassing van kopen op afspraak is goed, maar nog steeds een tussenstap,' aldus de 

brancheorganisatie non-food. 

https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/persconferentie-rutte-inretail-aanpassing-kopen-op-

afspraak-nodig-16-maart~2853939 

 

Evenementenbranche presenteert stappenplan om uit de crisis te 
komen 

Het Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers presenteren een evenementenplan om 

sneller uit de coronacrisis te komen en evenementen weer verantwoord te kunnen organiseren. De 

zakelijke- en publieksevenementenbranche staat op de drempel van een tweede jaar stilstand. 

https://pretwerk.nl/news/10807/evenementenbranche-presenteert-stappenplan-om-uit-de-crisis-te-

komen?actueel 

 

ANVR: volg Brits voorbeeld en zet stip op de horizon voor reizen 

Frank Oostdam, voorzitter ANVR: "Perspectief bieden als het gaat om wanneer 'we weer mogen', 

zoals ook gedaan is in het Verenigd Koninkrijk, is niet alleen belangrijk voor onze sector, maar 

voor iedere Nederlander die toch echt niet hoopt dat ook dit jaar zijn vakantie in het water valt. Nu 

is de Nederlander nog bereid om allerlei maatregelen te volgen, blijkt uit het onderzoek, maar hoe 

lang nog? Wij hameren echt op perspectief." 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/43711/anvr-volg-brits-voorbeeld-en-zet-stip-op-de-horizon-voor-

reizen/?topicsid 
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