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Excellentie,
VNO-NCW en MKB-Nederland delen de zorg van het kabinet over de recente toename
van het aantal besmettingen. Indien de opmars van de verspreiding van het virus niet
wordt gestopt, vrezen wij dat we in het najaar recht in het met mes lopen van een
Tweede Coronagolf. Dit zou niet alleen weer een beproeving zijn voor de veerkracht
van de zorg, maar desastreus voor de economie en de inkomens van mensen in ons land.
Een bloedbad aan faillissementen en werkloosheid oplopend naar 1 miljoen mensen
volgend jaar is dan het lot van de Nederlanders. Wij willen alles op alles zetten om dit
doemscenario te vermijden. Het is regelrecht een ramp.
Wij constateren wel dat de voorwaarden om dit scenario te ontlopen er op dit moment
niet voldoende zijn.
In de eerste plaats lijkt de strategie van testen, traceren en lokaal in quarantaine
plaatsen volgens de GGD maar moeizaam van de grond te komen. Vele mensen blijken
“corona-moe” en volgen de regels niet meer. Testresultaten laten daarnaast veel te lang
op zich wachten. Dit ontmoedigt mensen om te testen. Geteste mensen wachten de
resultaten veelal niet thuis af. Het traceren is sisyfusarbeid, waarbij het onderzoek de
besmetting al heel snel niet kan bijbenen. We varen op het zicht van een te beperkt
percentage aan werkelijk goed onderzochte gevallen (in de afgelopen week 30% !).
In de tweede plaats is er nog altijd geen duidelijkheid over de verspreiding van het virus
in binnenruimtes, onder meer via ventilatiesystemen. Uit RIVM-onderzoek over de
besmettingen in een verpleeghuis in Maassluis blijkt de werkelijkheid over de
verspreiding via de kleine druppels (aerosolen) tegengesteld te zijn aan de leer van het
RIVM dat dit nagenoeg geen rol speelt. Nu al moet hier duidelijkheid over komen,
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omdat de meeste besmettingen binnen plaatsvinden. Wij gaan er van uit dat het
aangekondigde onderzoek van TNO op 21 augustus aanstaande deze duidelijkheid gaat
leveren. Daarna is snelle actie noodzakelijk omdat de herfst nabij is.
In de derde plaats is er verwarring over de lokale inzet van preventieve maatregelen,
met name het dragen van mondkapjes. Wanneer hier geen eenduidige landelijke
uniformiteit is, zullen mensen zich slechts verplaatsen van een “strenge” gemeente naar
een andere gemeente. Ondernemers opereren op zeer korte afstand van elkaar op een
ongelijk speelveld. Problemen van te dicht op elkaar bewegende mensenmassa’s
worden zo niet opgelost, maar slechts doorgeschoven naar de gemeenten waar
mondkapjes niet worden gedragen. Kijk naar wat nu Breda vreest vanwege de
maatregelen in Antwerpen. Preventieve maatregelen moeten bij voorkeur landelijk
worden vormgegeven en niet onderhevig zijn aan lokale verschillen. Dit geldt natuurlijk
niet voor repressieve maatregelen gericht op handhaving en het uitdoven van lokale
uitbraken.
In de vierde plaats moet het voorzorgsbeginsel meer voorop staan in plaats van 100%
bewijsvoering uit de exacte wetenschap. Wanneer volledig wetenschappelijke
bewijsvoering er is over de verspreiding van het virus, is het kalf al ruimschoots
verdronken. Meer voorzorg, vanuit het principe “baat het niet, het schaadt ook niet” is
op zijn plaats. Dit geldt voor het dragen van mondkapjes, het verplicht testen van
toeristen en mensen uit gebieden met een negatief (oranje) reisadvies en de
aerosolverspreiding via ventilatiesystemen. Vanzelfsprekend moeten preventieve
maatregelen proportioneel zijn en gericht op vermijding van besmetting. In dit licht is
het vreemd de horeca als bron van besmetting te kwalificeren. De cijfers wijzen op het
tegendeel. Horeca ondernemers werken juist zeer goed mee om besmetting te
vermijden.
Wij dragen met ons allen verantwoordelijkheid in het anti-Corona-verspreidingsbeleid.
“Meer economie in het anti-Coronaverspreidingsbeleid” is hard nodig. Een tweede golf
zal veel ouderen en mensen met een zwakke gezondheid in levensgevaar brengen, maar
voor alle 60-min generaties geldt dat zij vooral een grote kans lopen hun inkomen en
baan kwijt te raken. Dat geldt zeker voor jongeren: dat is straks de verloren generatie
door de economische rampspoed van een tweede golf! Dat zal hun lot dan zijn, met
name voor degenen met een zwakke arbeidsmarktpositie. “Meer economie in het
beleid” impliceert ook een beter zicht op gedragseffecten en het behouden van een
gelijk speelveld voor ondernemers.
Wij willen met u in overleg over het volgende:
1) Meer landelijke regie ten aanzien van het dragen van mondkapjes zoals in
omringende landen; dit gaat ook helpen voor het nationale bewustzijn dat
Corona nog allerminst verslagen is: je wordt er elke dag weer aan herinnerd;
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2) Ventilatierichtlijnen voor binnenruimtes, in het bijzonder kantoren op basis van
het al genoemde TNO-onderzoek; de overdracht van Corona via de aerosolen en
ventilatiesystemen moet niet langer worden gebagatelliseerd; besmettingen
vinden vooral binnen plaats; hoe dit te tackelen, moet nu de herfst er aan komt
duidelijk worden;
3) Sneller en meer testen en veel kortere wacht- en doorlooptijden; Werkgevers
hebben belang bij testbereidheid van hun medewerkers. Zij moeten de
mogelijkheden krijgen hun medewerkers zo nodig te verplichten zich te laten
testen bij klachten en terugkeer uit de ‘oranje gebieden’;
4) Meer gerichte vervoersinformatie om woon-werkverkeer beter over de dag te
spreiden, en drukte in de spits in het OV te vermijden.
Echt alles moet worden gedaan om een tweede golf te vermijden. Het is weer alle hens
aan dek. Werkgevers zijn bereid waar dan ook te helpen. Vanuit deze betrokkenheid
schrijven wij u deze brief.
In afwachting van uw antwoord,
Een afschrift van deze brief wordt gestuurd naar de Minister van Economische Zaken en
Klimaat, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Medische Zorg en Sport.
Hoogachtend,

Drs. J. de Boer
Voorzitter VNO-NCW

J. Vonhof
Voorzitter MKB-Nederland

