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Plaats, 15 januari 2021

Onderwerp: Heropeningsplan en meer steun voor horeca hard nodig!
Contact: regiomanager van KHN Zaanstreek, Ivo Berkhoff, via i.berkhoff@khn.nl of 06-51174294

Geacht college,

Versoepelingen voor de horeca lijken daarom nu ver weg. De horeca is nu bij elkaar zes
maanden dicht, clubs & nightlife-bedrijven moeten al bijna 11 maanden hun deuren gesloten
houden. Veel horecaondernemers staan op omvallen. De centen zijn op, de rek is eruit.
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft het kabinet dan ook dringend opgeroepen om:
• Zo snel mogelijk met een heropeningsplan te komen voor de gesloten sectoren
• Het steunpakket aanzienlijk te verbeteren en aan te vullen
KHN wil u vragen deze boodschap met kracht te ondersteunen en uit te dragen richting het
kabinet om de horeca in Nederland te redden.
Horecaondernemers, medewerkers en hun families trekken het niet meer!
De verlenging van de lockdown komt keihard aan binnen de horecabranche. De cijfers waren al
niet best en worden alleen maar erger. Horecaondernemers verwachten gemiddeld een
omzetdaling van 45-50% over 2020 t.o.v. 2019. De omzet zal in januari 2021 uitkomen op
nagenoeg nihil, afhalen en bezorgen levert in verreweg de meeste gevallen bij lange na niet de
omzet op van een normale exploitatie.
Het afgelopen jaar is door horecaondernemers meer dan €5 miljard spaargeld in de branche
gepompt. Alles om het bedrijf overeind te houden en medewerkers in dienst te houden. De
overheidssteun die er was en is, met name de NOW en TVL, is welkom en nodig, maar écht
onvoldoende. Personeelslasten en vaste lasten worden namelijk niet 100% vergoed. Dat
betekent dat een deel van minstens 30% van die kosten voor rekening van de ondernemer blijft.
Dat houdt geen ondernemer eindeloos vol. De bodem is voor de meeste bedrijven bereikt.
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Dinsdag 12 januari jl. hebben we te horen gekregen dat de huidige lockdown wordt verlengd tot
en met 9 februari. Of er daarna wordt versoepeld en zo ja in welke sectoren en in welk tempo is
op dit moment onduidelijk. De besmettingsgetallen en getallen van IC-opnames zijn op dit
moment leidend voor het coronabeleid van het kabinet.

Heropeningsplan nodig
De situatie binnen de branche is al geruime tijd kritiek. KHN is dan ook van mening dat zodra de
epidemiologische situatie zodanig is dat er versoepelingen doorgevoerd worden,
horecaondernemers als een van de eersten weer ruimte moeten krijgen om te ondernemen. Niet
alleen vanwege economische argumenten maar ook omdat de horecabedrijven, net als de retail,
immers thuis horen in het straatbeeld en een cruciale bijdrage leveren aan de leefbaarheid van
de stad of het dorp. Belangrijk om daarbij op te merken is dat een heropening van de horeca ook
verantwoord kan. Niet voor niets heeft het OMT eind november al geadviseerd dat bijvoorbeeld
restaurants onder voorwaarden open kunnen als de situatie versoepelingen mogelijk zou maken.
Als KHN denken wij dat dit ook voor de andere delen van de horeca geldt. Dat de horeca op
verantwoorde wijze open kan, wordt bevestigd in het rapport van het Crisislab. Uit dat rapport waarin vragen van KHN over de effectiviteit van de coronamaatregelen worden beantwoord door
professoren van de Radboud Universiteit - blijkt in ieder geval dat er buiten geen beperkingen
nodig zijn. Met gerichte extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld het aanstellen van een coronacoördinator die verantwoordelijk is voor de naleving van de coronaregels in het bedrijf, die
worden opgenomen in het al bestaande horeca-protocol, moet een verantwoorde opening van
de horeca mogelijk zijn.

Verruiming steunpakket cruciaal
Met de aankondiging dat de lockdown voor minimaal drie weken wordt verlengd, is ook bekend
gemaakt dat het kabinet kijkt naar een uitbreiding van de steunpakketten. Een noodzakelijke
toezegging en wat KHN betreft het minste wat het kabinet nu moet doen. Als de horeca door de
overheid gesloten wordt gehouden ten behoeve van de volksgezondheid, dan moet de overheid
ook de portemonnee trekken. De horeca vervult immers een belangrijke sociaalmaatschappelijke functie.
De drie belangrijkste aanpassingen voor een verbeterd steunpakket zijn voor KHN:
• Geen afbouw van de NOW: de NOW-vergoeding moet naar 100% worden gebracht.
• De TVL-vergoeding op de normpercentages moet omhoog, zonder maximumbedrag, en
moet beschikbaar worden gemaakt voor meer grotere bedrijven en groepen bedrijven, de
TVL-subsidie is generiek en dus gelden ook minder Europese beperkingen.
• Starters staan nu met lege handen en verdienen een eigen steunregeling. Deze kan
bijvoorbeeld worden gebaseerd op het omzetverlies Q4 en verder af te zetten tegen de
loonaangifte Q3 en de btw-aangifte Q3. Ook kan worden gedacht aan het toepassen van
omzet en loongegevens van de rechtsvoorganger bij een bedrijfsovername.
In de bijlage treft u aan een memo met alle concrete punten inclusief een onderbouwing.
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Echter, ontbreekt op dit moment ieder perspectief voor die heropening. KHN pleit er daarom voor
dat de overheid zo snel mogelijk met een economisch heropeningsplan komt, waarbij voor de
getroffen sectoren weer ruimte komt voor economische activiteiten. En dat alles op een
verantwoorde wijze.

Wat kunt u doen?
U ziet de lege straten, dorpen, steden om u heen. Van bruisende steden en dorpen is geen
sprake meer. KHN wil u vragen onze oproep aan het kabinet te ondersteunen door uw politieke
netwerk te gebruiken en deze punten aan te kaarten via het Veiligheidsberaad en de
Veiligheidsregio’s.
Ook als gemeente zelf, kunt u kijken hoe u ondernemers kunt helpen de crisis door te komen.
We zien in veel gemeenten dat de samenwerking en communicatie tussen de gemeente en de
ondernemers beter verloopt dan ooit. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven en te
kijken waar gemeenten ondernemers kunnen steunen zowel in financiële zin (terrasverruiming,
uitstel van belastingen, terugbetaling leges, een ondernemersfonds, geen precariobelasting, etc.)
als te kijken naar verantwoorde heropening. De horeca heeft u nodig en u heeft de horeca nodig!
Samen moeten we deze crisis doorkomen zoals Rutte in de persconferentie van 12 januari 2021
aangaf.
Wij willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking. De horeca speelt een belangrijke rol
als huiskamer van de samenleving en we kijken er allemaal naar uit om hier weer volop van
gebruik te kunnen maken. Hopelijk kan dit snel op een verantwoorde wijze!

Ruud Keinemans
Voorzitter KHN Zaanstreek
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Met vriendelijke groet,
Koninklijke Horeca Nederland

