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De standpuntenwijzer is een uitgave van 
Koninklijke Horeca Nederland, Pelmolenlaan 10, 
3447 GW  Woerden

Vormgeving: Bianca Blokland, 
Koninklijke Horeca Nederland
Druk: LETO grafisch serviceburo, Woerden

Onderdelen van deze folder mogen na toe-
stemming van KHN worden overgenomen. Voor 
eventuele onjuistheden kan KHN geen aanspra-
kelijkheid aanvaarden.

COLOFON
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KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is dé branchevereniging voor de horeca. Wij vertegenwoordigen 20.000 hore-
caondernemers met ruim een kwart miljoen medewerkers. Dat is twee derde van iedereen die werkzaam is in de 
horeca in Nederland.

Samen met 244 afdelingsbesturen bestaande uit horecaondernemers, maakt KHN zich sterk voor een professionele 
en vooral toekomstbestendige horeca. Onze leden helpen wij op een persoonlijke en relevante manier. Wij leveren 
services als belangenbehartiging (van landelijk tot op lokaal niveau), persoonlijk advies, financiële voordelen voor 
een beter rendement en inspiratie via andere ondernemers. Ook leveren wij betaalde diensten op maat.

Ter ondersteuning van onze (inter)nationale, regionale en lokale lobbyactiviteiten bundelen we jaarlijks alle actuele 
KHN-standpunten over horecaonderwerpen in de KHN Standpuntenwijzer. In deze standpuntenwijzer vindt u een 
korte situatieschets met bijbehorend standpunt van KHN per onderwerp. Werkt u liever online? De standpunten zijn 
ook beschikbaar via khn.nl/standpunten.

Heeft u vragen of suggesties over deze standpuntenwijzer? Stuur dan een mailtje naar communicatie@khn.nl.

INTRODUCTIE

https://www.khn.nl/standpunten
mailto:communicatie@khn.nl
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7.

Categorie: veiligheid, gezondheid
Niveau: lokaal, landelijk

De situatie
Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol 18 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
preventie en handhaving. Vrijwel iedere gemeente heeft inmiddels een preventie- en handhavingsplan ‘jeugd en 
alcohol’, maar de kwaliteit hiervan én van de handhaving laten nog vaak te wensen over. Daarnaast hebben para 
commerciële instellingen, zoals sportverenigingen en buurthuizen, met de invoering van de para commerciële 
verordeningen in veel gemeenten meer ruimte gekregen om alcohol te verkopen (door ruimere schenktijden) en om 
‘feesten en bijeenkomsten van persoonlijke aard’ te organiseren.

Verstrekkers van alcohol zijn verplicht om aan de hand van een ID te checken of de koper oud genoeg is, tenzij ie-
mand overduidelijk ouder is dan 18. De naleving van de identificatieplicht door alle verstrekkers is onvoldoende De 
horeca en vooral cafetaria’s doen het daarbij slechter dan gemiddeld. In 2017 was de goede naleving wel beter dan 
in 2016, maar nog steeds onvoldoende. KHN en Nederlandse Brouwers zijn in 2016 de campagne ’18 jaar? Bewijs ’t 
maar!’ gestart. Een campagne die er specifiek op is gericht dat jeugdige gasten eerder hun ID tonen als ze alcohol 
bestellen en dat horecamedewerkers er om vragen als er niet ongevraagd een ID wordt getoond. Vanuit de overheid 
loopt de algemene campagne ‘NIX18’ die KHN ondersteunt. 

Standpunt KHN
Volgens KHN kan alcoholbeleid alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen samenwerken en iedere partij zijn 
verantwoordelijkheid neemt. Daarbij zijn voldoende en goede handhaving een cruciaal onderdeel. KHN vindt dat de 
lokale overheid (gemeenteraad en burgemeester) de regie moet nemen om dit tot stand te brengen. De gemeente 
moet goed en voldoende handhaven bij alle alcoholverstrekkers, bij jongeren én op illegale situaties. 

Daarnaast is er een cultuuromslag nodig: we moeten het als maatschappij niet normaal vinden wanneer jongeren 
onder de 18 roken en/of drinken. Eenheid van uitleg en toepassing van de regels is daarbij cruciaal. 

Horecaondernemers moeten zich blijven inspannen om de naleving van de leeftijdgrens  te verbeteren. KHN heeft 
daar ook een rol in: door leden te informeren, best practices te delen en mee te doen aan nationale en regionale 
campagnes gericht op betere naleving van de leeftijdgrens.  

ALCOHOLBELEID



Categorie: 
Niveau: 
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De situatie
In 2016 heeft het ministerie van VWS onderzoek laten doen in aanloop naar de evaluatie van de Drank- en Horeca-
wet (DHW). Uit dit onderzoek bleek dat het huidige alcoholbeleid de maatschappij jaarlijks zo’n 2,6 miljard euro 
kost. Naar aanleiding daarvan zijn drie scenario’s doorgerekend om die kosten te verlagen: 

• Accijnzen op alcohol verhogen
• Het aantal verkooppunten verminderen
• Reclame voor alcohol volledig verbieden

De verwachting is dat de evaluatie van de DHW op z’n vroegst in 2018 gaat plaatsvinden. Begin 2017 vond er wel 
een Algemeen Overleg over alcoholbeleid in de Tweede Kamer plaats. Daaruit bleek dat in ieder geval de volgende 
drie onderdelen bij de evaluatie een prominente rol gaan spelen: 

• ‘Blurring met alcohol’: de discussie of de mogelijkheden om horeca met alcohol en retail te kunnen combineren 
(en omgekeerd) moet worden versoepeld

• De inrichtingseisen
• De opleidingseisen (die nu worden gesteld door middel van de Verklaring Sociale Hygiëne).

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en een aantal retail-organisaties waaronder INRetail, zijn groot 
voorstander van ‘blurring met alcohol’. De VNG heeft daarom in 2016/2017 een pilot gedaan waarbij in circa 30 ge-
meenten retail en ‘horeca met alcohol’ makkelijker met elkaar konden worden gecombineerd. Volgens de VNG was 
de pilot een succes. De VNG wil dat in een nieuwe wet wordt opgenomen dat gemeenten zelf kunnen bepalen of ze 
blurring met alcohol toestaan en zo ja onder welke voorwaarden ze dat dan toestaan. 

Standpunt KHN
KHN vindt dat de huidige Drank- en Horecawet ‘van nul af’ opnieuw moet worden opgebouwd. Leidend zou daarbij 
moeten zijn hoe we zorgen voor een verantwoorde verstrekking van alcohol met zo min mogelijk regels. In die zin is 
KHN voorstander van een (nieuwe) Alcoholwet. Belangrijke onderdelen in deze nieuwe Alcoholwet:

• Géén versoepeling van grenzen tussen retail en horeca (met alcohol).
• De verplichte ID-check moet van tafel, alleen het verkopen van alcohol aan een 
• 18-minner moet strafbaar worden gesteld. De wederverstrekker (een ouder of vriend van 18+ die alcohol door-

geeft aan iemand jonger dan 18) moet ook strafbaar worden gesteld.

Categorie: gezondheid
Niveau: lokaal, landelijk

ALCOHOLWETGEVING
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• Beperkingen voor para commerciële instellingen moeten in de Alcoholwet zelf worden geregeld met zo min 
mogelijk invulruimte voor gemeenten. Een BV waar een para commerciële instelling een meerderheidsbelang in 
heeft, moet ook gelden als een para commerciële instelling. Op die manier is ook een horeca-BV van een para 
commerciële instellingen gebonden aan de beperkingen van de para commerciële verordening.

• In de wet moet worden opgenomen dat stakeholders verplicht moeten worden betrokken bij het opstellen en 
uitvoeren van de gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen. Hokken- en ketenbeleid moet een verplicht 
onderdeel van preventie en handhavings-plannen worden.

• Het ‘besluit eisen inrichtingen DHW’ is achterhaald en overbodig. Er zijn geen extra eisen nodig anders dan die 
uit het bouwbesluit.

ALCOHOLWETGEVING
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Categorie: personeel, arbeid
Niveau: landelijk

De situatie
Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk; ook in de horeca. Hiermee voorkomen we ongeval-
len en wordt verzuim teruggebracht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de ondernemer met eigen (of 
externe) deskundigheid. De ondernemer kan hierbij gebruik maken van een (sectorale) arbo-catalogus en de op de 
horeca gerichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE). 

Standpunt KHN
KHN maakt zich sterk voor goede arbeidsomstandigheden; dit is in het belang van werknemers en werkgevers. Wij 
vinden het goed dat innovatieve instrumenten – zoals de ontwikkelde digitale ‘zelfinspectie’ voor de RIE - worden 
ontwikkeld om ondernemers te ondersteunen bij eenvoudig en efficiënt arbobeleid. Dit moet worden ondersteund 
door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN





Categorie: 
Niveau: 

12.

De situatie
Het arbeidsrecht speelt een belangrijke rol voor de arbeidsmarkt. In het huidige arbeidsrecht ligt de nadruk op het 
blijvend ontwikkelen van competenties voor en door de werknemer. Op die manier blijven mensen bij en blijven zelf 
ook wendbaar en beschikbaar op de arbeidsmarkt. Dat prikkelt zowel werkgever als werknemer tot continue inves-
teringen in competenties bij een krapper wordende arbeidsmarkt. Iets dat cruciaal is, omdat de beroepsbevolking 
vergrijst, en ook de horeca in de toekomst voldoende medewerkers nodig heeft.

De wetgeving richt zich steeds meer op de individuele rechtspositie van de werknemer ten opzichte van de werk- 
gever (minder opvolgende contracten bepaalde tijd; minder nul-urencontracten). De ontslagbescherming is gede-
tailleerd vastgelegd in wetgeving met:
• Een preventieve toets door UWV op economische noodzaak
• Een rechterlijke toets op andere redenen
• Een met behoud van de mogelijkheid van beëindigingsovereenkomsten

Zonder dossiervorming is ontslag moeizaam en kostbaar. Het beëindigen of niet voortzetten van de dienstbetrek-
king voor bepaalde of onbepaalde tijd van 2 jaren of langer verplicht de werkgever tot betaling van een transitie- 
vergoeding van 1/6 maand per halfjaar dienstbetrekking.

Standpunt KHN
KHN vindt dat arbeidsvoorwaardelijke afspraken en regels de arbeidsinzet en productiviteit moet dienen. De 
combinatie van werk en privé mag niet leiden tot eenzijdige rechten die slechts afbreuk doen aan inzetbaarheid en 
productiviteit. KHN vindt reparatie van de Wet werk en zekerheid noodzakelijk:

• Terug naar 3 contracten in 3 jaren met een tussenpoos van 3 maanden.
• Er moeten minder wettelijke beperkingen zijn om arbeidsovereenkomsten flexibel te kunnen aangaan en  

opzeggen.
• De mogelijkheid om van wettelijke bepalingen af te wijken moet worden verruimd (driekwart dwingend recht). 

Dit moet niet alleen mogelijk zijn met een cao maar ook bij individuele arbeidsovereenkomsten. Denk hierbij 
aan afwijkingen op het gebied van het aantal contracten bepaalde tijd, de proeftijd, zondagsarbeid en nacht- 
arbeid.

Categorie: personeel, arbeid
Niveau: landelijk

ARBEIDSRECHT
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Categorie: personeel, arbeid
Niveau: landelijk

De situatie
KHN is een ondernemers- én werkgeversvereniging. Vanuit die laatste rol is KHN in overleg met relevante (sociale) 
partners over ontwikkelingen en visies op het gebied van arbeidsverhoudingen. Sociale partners (werkgevers en 
werknemers) hebben een rol bij het regelen van arbeidsvoorwaardelijke zaken op wettelijke hoofdlijnen en desge-
wenst bij het regelen van een (basis-)cao of een model arbeidsvoorwaardenreglement voor de horeca. Op die ma-
nier worden werkgevers en werknemers uitgedaagd om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het inrichten van 
hun eigen arbeidsvoorwaardenbeleid. Zo ontstaat op natuurlijke wijze een gezonde werking van de arbeidsmarkt. 
KHN is aangesloten bij VNO-NCW en nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeids-
verhoudingen en regelingen. HOTREC, de Europese alliantie van horecaverenigingen (waaronder KHN), is betrokken 
in een sectorale sociale dialoog met de Europese Vakbonden. HOTREC heeft geen onderhandelingsmandaat over 
primaire arbeidsvoorwaarden.

Standpunt KHN
KHN vindt dat wetten, regels en overeenkomsten uit moeten gaan van marktwerking en afspraken binnen onderne-
mingen door werkgever en (individuele) werknemer. Uiteraard in een balans met wettelijke voorschriften.
KHN vindt een collectieve arbeidsovereenkomst (een cao) een goed instrument binnen de arbeidsverhoudingen, 
maar geen doel op zich.

ARBEIDSVERHOUDINGEN



Categorie: 
Niveau: 

15.

Categorie: eerlijke mededinging
Niveau: lokaal, landelijk

BED EN BREAKFAST

De situatie
Al eeuwen lang bieden mensen tegen betaling vormen van kleinschalige logies aan; in of aan hun eigen woonhuis. 
Bed en Breakfast is er daar één van, die wordt gedefinieerd als: kleinschalige accommodatie aan huis van maximaal 
4 bedden/2 kamers. Bij de organisatie Bed and Breakfast Nederland zijn circa 7600 Bed en Breakfasts geregistreerd 
die via deze site hun diensten aanbieden.

Standpunt KHN
Bed en Breakfasts zijn een welkome aanvulling op het reguliere aanbod van logies, zoals campings, bungalows, 
hotels enzovoort. Echter, daar waar deze kleinschalige logiesbedrijven niet (langer) voldoen aan de gestelde voor-
waarden en aantallen (2 kamers/4 bedden) vindt KHN dat in elk geval sprake moet zijn van een gelijk speelveld. 
Anders gezegd: het kan niet zo zijn dat een klein hotel garni  met 4 kamers aan allerlei verplichtingen moet voldoen, 
terwijl een Bed en Breakfast met dezelfde hoeveelheid kamers dat niet hoeft, alleen maar omdat het Bed en Break-
fast heet.



Categorie: 
Niveau: 

16.

De situatie
Goed opgeleid en getraind personeel is cruciaal voor het succes van een horecabedrijf en van onze bedrijfstak. KHN 
werkt aan een goed en passend aanbod, zowel voor jongeren als voor mensen die al in de horeca werken. Daar in 
werken wij samen met de stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), SVH, de ROC’s en particuliere opleidings-
instituten. Om resultaat te kunnen boeken, is een goed beeld van de knelpunten nodig. Het arbeidsmarktonderzoek 
van KHN en SVH van september 2017 heeft een eerste beeld opgeleverd van de situatie op de arbeidsmarkt en 
mogelijke oplossingsrichtingen.

De overheid is in belangrijke mate bepalend voor de manier waarop het beroepsonderwijs wordt uitgevoerd. KHN 
volgt daarom de onderwijsregelgeving; onder meer op het gebied van de eisen aan diploma-inhoud en examinering.
Voor de aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk zijn leerbedrijven erg belangrijk. Zij zorgen voor een 
goede, praktijkgerichte leeromgeving, en nemen, gesteund door de KHN-regiomanagers, deel in regionale klank-
bordgroepen van ROC’s. Ook zijn zij betrokken bij samenwerkingsverbanden van bedrijven en hun school. Zo kunnen 
er regionale afspraken op maat worden gemaakt en werken opleidingen en bedrijven samen aan het bevorderen van 
voldoende opgeleid personeel in de regio.

Buiten een goede instroom vanuit het beroepsonderwijs, blijft investeren in scholing gedurende de loopbaan be-
langrijk. Dit zorgt voor:
• Meer professionaliteit in de horeca dus kwaliteitsverbetering en een betere marktpositie.
• Medewerkers die langer bij een werkgever blijven met dus een lagere vervangingsvraag. En dus minder kosten 

voor bijvoorbeeld werving.

In 2018 maakt de KHN Taskforce Arbeidsmarkt en Onderwijs een deltaplan waarin staat hoe de horeca in een sterk 
veranderende omgeving (flexibilisering, branchevervaging, jobhoppen, technologische vernieuwingen, enzovoort) 
kan blijven voorzien in voldoende mensen (in aantal en in kennis en vaardigheden in onze bedrijfstak).

Standpunt KHN
Het beroepsonderwijs en het trainingsaanbod voor medewerkers in vorm, inhoud en kwantitatieve uitstroom 
(aantallen) moet aansluiten bij wat het bedrijfsleven nodig heeft. Goed onderwijs is niet alleen praktijk- maar ook 
toekomstgericht: het moet aansluiten bij verwachte (branche)ontwikkelingen.
KHN vindt dat bedrijven en hun school samen primair verantwoordelijk zijn voor goed beroepsonderwijs en voor de 
werving en voorlichting van leerlingen. Daarnaast is het is vanzelfsprekend dat bedrijven goede werkgevers zijn en 
in de scholing van hun medewerkers investeren. Er moet voldoende en gedifferentieerd, laagdrempelig aanbod zijn 
voor (bij)scholing en van werkenden. Als het even kan op maat.

Categorie: personeel, onderwijs
Niveau: landelijk, regionaal

BEROEPSONDERWIJS EN SCHOLING







Categorie: 
Niveau: 
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De situatie
KHN is deelnemer aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), dat ontwikkelingen binnen en rond het 
betalingsverkeer volgt. Op nadrukkelijk verzoek van het MOB is afgesproken dat banken pinbetalingen binnen één 
werkdag moeten bijschrijven. Uiterlijk in 2018 zorgen zij voor (contactloze) realtime transacties van rekening naar 
rekening.

De pinbetalingen in de horeca nemen toe en ook contactloos betalen, dat nog sneller gaat dan pinnen, is in opmars. 
Juist in de horeca betekent pinnen en contactloos betalen veilig, efficiënt en lagere kosten. Volgens onderzoek zijn 
het de goedkoopste betalingsoplossingen voor de horeca. KHN werk samen met partners aan het terugdringen van 
storingen en het vergroten van maatschappelijke efficiency voor omgaan met giraal en cash geld.

Standpunt KHN
Volgens KHN moet het betalingsverkeer altijd en veilig tegen de kostprijs van de transactie beschikbaar zijn. De 
kosten van betalingsverkeer moeten (ook) worden neergelegd bij de ‘betaler’. Nu draagt de ondernemer per saldo 
een onevenredig aandeel van de kosten, ook voor contant geld. Dit geldt zeker nu betalen als onderdeel van andere 
diensten worden aangeboden als onderdeel van het product of dienst.

KHN ziet een groter aantal spelers op de betaalmarkt zoals Apple Pay, Google Pay en andere initiatieven via ban-
ken en card-uitgevers (denk ook aan cadeaukaarten en loyalty-systemen). Maar ook nieuwe diensten die ook het 
betalen mogen regelen samen met het datagebruik van de betaler. De marktwerking neemt toe en KHN vindt dat dit 
vraagt om garanties voor horecaondernemingen en consumenten. Het betalen zelf mag niet duurder worden en mag 
geen omzettarief worden.

Categorie: economie
Niveau: landelijk

BETALINGSVERKEER



Categorie: 
Niveau: 

20.

De situatie
De Wet Bibob  is bedoeld om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert door het verstrekken 
van vergunningen, subsidies of opdrachten (via aanbestedingen). De horeca is vanwege het vermeend hoog crimi-
nogeen karakter één van de branches waarop Bibob-toetsing voor en na een vergunning-verstrekking mogelijk is. 
De uitvoering van de Wet Bibob is in veel gemeenten doorgeschoten: Bibob wordt onterecht generiek ingezet, waar-
door horecaondernemers onnodig tegen hoge kosten en lange doorlooptijden voor vergunningen aanlopen. Voor 
Bibob-onderzoek en -activiteiten kunnen geen leges in rekening worden gebracht, ook niet indirect via een verho-
ging van de DHW-leges. Dat komt omdat het Hof Den Bosch in mei 2015 heeft bepaald dat Bibob-activiteiten geen 
‘dienst’ zijn in de zin van de Gemeentewet, dus niet aan ondernemers als leges in rekening kunnen worden gebracht.

Standpunt KHN
KHN onderschrijft het belang van het weren van criminele elementen uit de branche, maar vindt dat dit doel niet alle 
middelen heiligt. Gemeenten moeten de Wet Bibob alleen risicogericht en selectief toepassen en mogen hiervoor 
geen leges heffen.

Categorie: veiligheid
Niveau: lokaal

BIBOB EN BESTUURLIJKE AANPAK CRIMINALITEIT
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Categorie: eerlijke mededinging
Niveau: landelijk

De situatie
De Nederlandse horecabiermarkt is noch transparant, noch liberaal en er is geen volledige concurrentie. Dat bleek 
duidelijk uit drie onafhankelijke onderzoeken die het Bedrijfschap Horeca & Catering op initiatief van KHN heeft 
laten uitvoeren. Brouwerijen binden horecaondernemers via o.a. geldleningen, borgstellingen en bruikleen- en huur-
overeenkomsten. Daartegenover staat de verplichting van de ondernemer om bier af te nemen. Onderhandelen over 
hectoliterprijzen is niet meer aan de orde als de ondernemer eenmaal ‘gebonden‘ is. Een Europese vrijstellings- 
verordening maakt het mogelijk dat ondernemers vijf jaar gebonden kunnen worden en zelfs voor onbepaalde tijd 
als de ondernemer in een pand (eigendom of huur) van de brouwer zit.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) analyseerde in 2013 de horecabiermarkt. Op basis van deze analyse vond 
de ACM – en ook de minister van Economische Zaken – ingrijpen in de horecabiermarkt onnodig. Wel deed de ACM 
aanbevelingen tot meer transparantie in de contracten. Naar aanleiding van deze ACM-aanbevelingen heeft KHN in 
2014 en 2015 gesprekken gevoerd met de brouwers om tot modelcontracten of een set uniforme algemene voor-
waarden voor biercontracten te komen. Dat bleek voor de brouwers onbespreekbaar. Uiteindelijk resultaat is een 
‘lijst met veelgebruikte begrippen in brouwerijcontracten’; tot ongenoegen van KHN.

Standpunt KHN
KHN streeft naar een liberale en vrije horecabiermarkt met volledige concurrentie door:

• Transparante bierprijzen: een ‘kale’ netto bierprijs met toeslagen per extra af te nemen dienst
• Afbouw van de rol van brouwerijen als financier
• Afbouw van de oneindige afnamebedingen via panden (de huurcontracten)
• Maximale transparantie in brouwerijcontracten

KHN is van mening dat de Europese verordening (vrijstellingsverordening verticale overeenkomsten) die afname-
bedingen mogelijk maakt, die loopt tot en met mei 2022, moet worden aangepast. De termijn van vijf jaar voor een 
afnamebeding is al te lang. De mogelijkheid van eeuwige binding via een pand moet worden geschrapt of op z’n 
minst drastisch worden beperkt. Omdat uit gesprekken met de EU bleek dat het lastig wordt om de vrijstellings- 
verordening verticale overeenkomsten aan te laten passen, wordt ook ingezet op aanpak via de richtlijnen en  
verordeningen over oneerlijke handelspraktijken. HOTREC, de Europese alliantie van horecaverenigingen waar KHN 
lid van is, kiest voor dezelfde aanpak.

BIERMARKT



Categorie: 
Niveau: 

22.

De situatie
De middelgrote en kleine steden en dorpen in Nederland staan de komende jaren voor grote uitdagingen: 
• Krimp: doordat steeds meer mensen in steden of stedelijke gebieden gaan wonen, heeft een groot deel van de 

Nederlandse gemeenten te maken met krimp.
• Leegstand winkelruimtes: consumenten kopen steeds meer producten online waardoor winkelruimte leeg staat. 

Op dit moment is er tussen de 20 en 30 procent overschot aan vierkante meters winkeloppervlakte. Toch  
worden er op sommige plekken nog steeds nieuwe, grote winkelcomplexen ontwikkeld. 

De vraag is hoe we met elkaar onze binnensteden en dorpskernen ‘bruisend’ kunnen houden. Dat is niet alleen 
belangrijk voor de horeca, maar ook voor retail en andere partijen. Vanuit de stuurgroep Bruisende Binnensteden 
van VNO-NCW/MKB Nederland (waar KHN in participeert) is in april 2017 het pamflet ‘Laat stad en regio bruisen’ 
uitgebracht. Belangrijke elementen in dat pamflet zijn dat Rijk en provincies meer regie moeten nemen, dat meer 
moet worden geïnvesteerd in de samenwerking binnen regio’s van alle stakeholders (o.a. gemeenten, vastgoed en 
ondernemers) en dat het Rijk structureel (200 miljoen euro per jaar) moet vrijmaken om goede plannen van samen-
werkingspartners mogelijk te kunnen maken. 

Standpunt KHN
KHN vindt dat:

• De binnenstedenproblematiek een gezamenlijk probleem is van gemeenten, banken, vastgoed, retail, horeca 
en cultuur, waar een gezamenlijke oplossing voor moet worden gevonden. Een oplossing die eerlijk is voor alle 
betrokken partijen.

• De binnenstedenproblematiek de gemeentegrenzen overstijgt. Er is (meer) regie van de provincie en het Rijk 
nodig.

• Leegstand in commercieel vastgoed moet worden aangepakt door keuzes te maken. Dat betekent in sommige 
gevallen functies schrappen en gebouwen slopen. Aan moedig ruimtelijk ordeningsbeleid beleid werkt KHN 
mee, niet aan het bestrijden van leegstand door een horecabestemming te geven aan leegstaande panden.

• De Rijksoverheid, zoals voorgesteld in het pamflet ‘Laat stad en regio bruisen’, structureel geld moet vrijmaken 
om de noodzakelijke transitie in stadcentra en dorpskernen op gang te helpen.

Categorie: eerlijke concurrentie
Niveau: lokaal, regionaal, landelijk

BRUISENDE BINNENSTEDEN





Categorie: 
Niveau: 

24.

De situatie
KHN is een grote werkgeverspartij en speelt een rol bij het realiseren van goede basisvoorwaarden voor werken in 
de horeca. Omdat er sinds april 2014 geen cao horeca  heeft KHN een KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement 
(AVR) ontwikkeld. Dit AVR is in 2017 geactualiseerd. Eind 2017 kwam KHN met vakbond CNV Vakmensen tot over-
eenstemming over een nieuwe cao horeca die sinds januari 2018 van kracht is. 

Standpunt KHN
Volgens KHN moet arbeidsinzet zowel voor ondernemer als medewerker rendabel zijn: beide moeten er aan ‘over’ 
houden.

KHN vindt dat een cao en/of modelreglement de werkgever en werknemer basisvoorwaarden moeten bieden voor 
goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Een cao moet:
• faciliteren en binden (dus niet vastbinden). Het afsluiten van een cao moet een keuze zijn, geen doel op zich;
• een instrument zijn voor de ondernemer om in zijn bedrijf nog beter en tegen minder transactiekosten arbeids-

inzet te realiseren om de onderneming wendbaar te kunnen laten zijn;
• zowel werkgever als werknemer houvast en rechtszekerheid bieden in een evenwichtige relatie;
• ook zonder Algemeen Verbindend Verklaring relevant zijn en in het belang van KHN-leden.

KHN streeft een cao voor de horeca na, maar zet een KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement in als er geen 
overeenstemming kan worden bereikt met vakbonden. KHN streeft naar samenwerking met vakbonden, maar deze 
samenwerking moet niet louter als doel hebben om (collectief ) gesubsidieerde projecten uit te voeren of te steunen.

Categorie: personeel, arbeid
Niveau: landelijk

CAO





Categorie: 
Niveau: 

26.

Categorie: duurzaamheid
Niveau: landelijk

DUURZAAMHEID

De situatie
De trend om duurzaam te eten zet onverminderd door. Zowel thuis als in de horeca is het aandeel duurzaam voedsel 
binnen de totale voedselbestedingen de afgelopen jaren toegenomen. Uit cijfers van 2017 van de jaarlijkse Monitor 
Duurzaam Voedsel van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat de markt voor duurzaam voedsel al lang 
geen nichemarkt meer is.

KHN is één van de deelnemers in de Alliantie Verduurzaming Voedsel die zich inspant voor een versnelling van de 
verduurzaming van de voedselketen door:

• Verduurzaming van de bedrijfsprocessen
• Verhoging van het aantal duurzame voedingsmiddelen
• Vermindering van voedselverspilling

De horeca heeft vier speerpunten benoemd: het terugdringen van voedselverspilling, energiebesparing, duurzamer 
inkopen en minder vlees en meer groenten op het bord.

Standpunt KHN
Duurzaamheid is geen hype meer en zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Dit is ook af te leiden 
uit het Regeerakkoord 2017-2020. KHN vindt dat een goede zaak en stimuleert het gebruik van duurzaam voedsel 
door het onderwerp regelmatig onder de aandacht van haar leden te brengen en best practises te delen. Maar KHN 
is geen voorstander van verplichtingen. Wij vinden dat iedere ondernemer op zijn eigen manier met duurzaamheid 
aan de slag moet kunnen gaan.







Categorie: 
Niveau: 

29.

De situatie

Erkende maatregelen lijst
In het Activiteitenbesluit Milieubeheerstaat dat bedrijven die jaarlijks meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit of 
meer dan 75.000 m3 gas verbruiken, verplicht zijn om energiebesparings-maatregelen te nemen die in vijf jaar of 
minder kunnen worden terugverdiend. 

Vanaf 1 juli 2017 geldt de Erkende Maatregelenlijst horeca. Deze lijst bevat maatregelen die horecaondernemers 
kunt nemen om energie te besparen. De Erkende Maatregelenlijst is een handreiking, het gebruik is niet verplicht.

Energiescans
Een goed middel om energie te besparen is de energiescan die gemeenten van een aantal steden in ons land gratis 
aanbieden aan horecaondernemers. Dit is gebeurd in Leiden, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en  
Groningen. KHN werkt in dit kader op lokaal niveau samen met gemeenten en het bedrijf Klimaatroute. En dit levert 
mooie resultaten op! Zo is in Leiden de jaarlijkse CO2 uitstoot met ruim 90 ton gedaald en Den Haag laat een daling 
zien van 124 ton CO2 uitstoot.

Standpunt KHN
Energiebesparing moet voor horecaondernemers een vanzelfsprekend middel zijn om rendementsverbetering te 
realiseren (energiekosten worden minder) en om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. 

Toezicht en handhaving op de erkende maatregelenlijst moeten stimulerend zijn, rekening houden met de  
verschillende situaties en proportioneel zijn. De regelgeving zoals nu vastgelegd in het Activiteitenbesluit is  
voldoende: hieraan moeten geen lokale of regionale eisen worden toegevoegd. 

KHN is zeer positief over de energiescans die steden de horecaondernemers aanbieden. Het levert horeca- 
ondernemers echt voordelen op en het bevordert het milieubewustzijn. Dat zie je terug in de resultaten. KHN ziet 
graag dat deze voorbeelden van de grote steden verder in het land worden uitgerold en zet hier op in. 

Categorie: milieu
Niveau: lokaal, landelijk

ENERGIE(BESPARING)



Categorie: 
Niveau: 

30.

Categorie: economie
Niveau: landelijk

GASTVRIJHEIDSSECTOR

De situatie
Naast de sociaal-maatschappelijke betekenis, is de gastvrijheidssector in brede zin een belangrijke, stabiele eco-
nomische pijler voor Nederland met een jaarlijkse omzet van meer dan 74 miljard euro. De gastvrijheidseconomie is 
verantwoordelijk voor 4,5 procent van alle banen in Nederland en bijna 4 procent van het bruto nationaal product. 
Binnen de gastvrijheidseconomie speelt de horeca met een omzet van 20 miljard euro (2017) een rol van betekenis.
De gastvrijheidseconomie is een groeisector. Investeren in deze sector loont: een toename van bestedingen leidt tot 
meer werkgelegenheid.

KHN maakt zich sterk voor een ondernemersklimaat waarin meer gasten meer besteden en zet zich in voor een gast-
vrij aanbod in de keten van alle bedrijven die actief zijn in deze sector. Met als doel dat gasten in een inspirerende 
omgeving unieke ervaringen en waardevolle momenten beleven. Om dit te realiseren werkt KHN samen met andere 
gastvrijheidspartners in het platform Gastvrij Nederland van VNO-NCW/MKB-Nederland.

Standpunt KHN
KHN vindt het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in de gastvrijheidssector: dat draagt bij aan de groei en de positi-
onering van de bestemming Nederland.
Ook moet het gastvrijheidsaanbod meer vraag-gestuurd worden georganiseerd en moet er rekening worden gehou-
den met ruimtelijke vraagstukken als stadsontwikkeling en plattelandsontwikkeling (denk aan krimpgebieden).
Daarnaast moeten partners in gastvrijheid meer samenwerken: zowel lokaal, regionaal als nationaal.
De gastvrijheidssector is en blijft arbeidsintensief. Voor de werkgelegenheid in de gastvrijheidssector is het cruci-
aal dat zowel het lage btw-tarief op voedsel, logies en non-alcoholische dranken als lage werkgeverslasten worden 
gehandhaafd.



Categorie: 
Niveau: 

31.

Categorie: gezondheid
Niveau: landelijk

De situatie
Door intensieve muziek kan gehoorschade optreden, zowel bij medewerkers als bij gasten. Er vindt in dit kader 
discussie plaats over geluidsnormen, onder meer in het Convenant Preventie Gehoorschade. KHN is geen partij in 
dit convenant vanwege de diversiteit van haar ruim 20.000 leden en bijbehorende uitvoeringsverantwoordelijk- 
heden. Wel overlegt KHN met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om op communicatie- 
gebied samen te werken aan bewustwording bij ondernemers, medewerkers en gasten. 

In 2016 werd door KHN een ‘pledge’ ondertekend samen met andere betrokken partijen en het ministerie van VWS. 
Daarin belooft KHN zich in te spannen om horecaondernemers, hun medewerkers en gasten bewust te maken van 
de gevaren van te harde muziek. Hiervoor worden verschillende communicatiemiddelen ingezet en gekeken naar 
een aanbod waarmee horecaondernemers gehoorbescherming kunnen aanbieden aan hun gasten.

Standpunt KHN
Bezoekers moeten - ook door horecaondernemers - worden gewezen op de risico’s van gehoorschade. Ook moeten 
ondernemers, in het kader van verantwoord ondernemen, zich inspannen om gehoorschade onder bezoekers en  
medewerkers te beperken.

GEHOORSCHADE



Categorie: 
Niveau: 

32.

De situatie
Steeds meer mensen hebben overgewicht of obesitas. Tegelijkertijd worden mensen steeds ouder, leven zij actiever 
en zijn steeds meer mensen bezig met gezond eten.

De overheid vindt dat het productaanbod in Nederland gezonder moet en ziet hierin ook een rol weggelegd voor de 
horeca: de horeca moet de consument faciliteren in het maken van een gezonde keuze. Met gezond wordt bedoeld: 
minder zout, suiker en vet en meer vezels en meer groente.

KHN werkt binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling aan de verbetering van de samenstelling van 
voedsel op het gebied van zout, suiker, vet en vezels. De roep om wetgeving (met name vanuit NGO’s) wordt steeds 
luider; de gangbare opvatting is dat de huidige (vrijwillige) inspanningen van het bedrijfsleven te weinig effect  
hebben.

Standpunt KHN
De consument is zelf primair verantwoordelijk voor een verantwoorde leefstijl: met mate en gevarieerd eten en 
drinken en voldoende bewegen. De horeca zou vanuit haar maatschappelijke rol een bijdrage moeten leveren aan 
oplossingen voor overgewicht, bijvoorbeeld door het bieden van een gezond aanbod.

KHN vindt dat er geen (verdere) wetgeving moet komen ten aanzien van de samenstelling van voeding; in elk geval 
geen normen voor gebruik van zout, vet en suiker in de horeca. Vooral in het micro- en kleinbedrijf is uitvoering van 
wettelijke regels onuitvoerbaar. Ook het verplicht informeren van consumenten over voedingswaarde is onuitvoer-
baar op de horecawerkvloer.

KHN vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven de ruimte heeft om vrijwillige inspanningen te leveren, zodat er  
rekening kan worden gehouden met de bedrijfskeuzes en mogelijkheden binnen het bedrijf.
Het is goed dat er in de horecaopleidingen en -onderwijs steeds meer aandacht is voor gezonde voeding en hoe je 
daar als horecaondernemer op in kunt spelen.

Categorie: gezondheid
Niveau: landelijk

GEZOND AANBOD





Categorie: 
Niveau: 

34.

Categorie: economie
Niveau: landelijk

KANSSPELAUTOMATEN

De situatie
In de huidige Wet op de Kansspelen is geregeld dat zogenaamde ‘hoogdrempelige’ inrichtingen een vergunning van 
de gemeente kunnen krijgen voor het plaatsen van maximaal twee kansspelautomaten. De manier waarop wordt  
bepaald of een inrichting hoogdrempelig is, is niet meer van deze tijd. Actal, de instantie in Nederland die de regel-
druk in Nederland bewaakt, heeft in 2015 de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geadviseerd om dat principe 
los te laten. 

Daarnaast biedt de huidige regelgeving gemeenten te veel ruimte om te bepalen of en onder welke voorwaarden er 
kansspelautomaten kunnen worden geplaatst. Er wordt al jaren gesproken over een nieuwe Wet op de Kansspelen, 
maar er zit weinig beweging in dit dossier.

Standpunt KHN
KHN vindt dat er in een nieuwe Wet op de Kansspelen duidelijke, landelijke regels moeten komen voor opstel- 
plaatsen van kansspelautomaten. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat een horecabedrijf met een Drank- en Horeca-
wet-vergunning twee kansspelautomaten moet kunnen plaatsen.



Categorie: 
Niveau: 

35.

De situatie
Leerbedrijven zijn erg belangrijk in de opleiding van leerlingen. Zij hebben een kwalitatief goede werk-opleidings-
plek nodig met betrokken, goed geïnformeerde en deskundige praktijkopleiders of leermeesters. Via het reglement 
Erkenning Leerbedrijf zijn hierover bindende (basis)afspraken gemaakt. Sinds augustus 2015 zijn het opstellen van 
diploma-eisen in het beroepsonderwijs en het toezicht op leerbedrijven een taak van de Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

KHN-standpunt
KHN maakt zich sterk voor goede leerbedrijven die bij hun taken ondersteuning krijgen van SBB. Er moet ruimte 
blijven voor eigen (branche)erkenningseisen voor leerbedrijven.

Categorie: personeel, onderwijs
Niveau: landelijk

LEERBEDRIJVEN



Categorie: 
Niveau: 

36.

De situatie
In het Drinkwaterbesluit zijn categorieën bedrijven opgenomen die maatregelen moeten nemen om te voorkomen 
dat legionellabacteriën kunnen groeien in de drinkwaterinstallatie. Deze verplichting geldt ook voor gebouwen met 
een logiesfunctie, zoals: hotels, bungalowparken, Bed en Breakfasts met meer dan vijf slaapplaatsen, groepsac-
commodaties en kampeerterreinen. Ook zwembaden en sauna’s moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat 
gasten besmet raken met legionella. 

Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water. De bacterie vormt een probleem als 
deze kan uitgroeien tot grote aantallen. De bacterie kan ernstige longontsteking, de veteranenziekte, veroorzaken. 
Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op, waarvan er enkele tientallen overlijden. 

Standpunt KHN
KHN vindt dat alle waterleidingbedrijven op dezelfde manier moeten handhaven. En dat er geen verdere verscherpte 
regels voor legionella moeten komen. Ook ten aanzien van legionellacontrole en handhaving moet er een eerlijk 
speelveld zijn: zo moeten bijvoorbeeld Airbnb-aanbieders of Bed en Breakfastst niet worden ontzien; ook bij die 
accommodaties moet de gezondheid van gasten voorop staan.

Categorie: gezondheid
Niveau: landelijk

LEGIONELLA







Categorie: 
Niveau: 

39.

Categorie: gezondheid
Niveau: landelijk, internationaal

LEVENSMIDDELENWET

De situatie
De Europese etiketteringswetgeving verplicht ondernemers sinds eind 2014 om, ook over de niet voorverpakte 
producten, allergeneninformatie beschikbaar te stellen als de gast daarom vraagt. De manier waarop dit gebeurt is 
overgelaten aan de individuele lidstaten. In Nederland mogen horecaondernemers zelf bepalen hoe zij hun gasten 
informeren over de aan- of afwezigheid van allergenen: schriftelijk, mondeling of elektronisch. Wel moet de  
informatieverstrekking vóór verkoop plaatsvinden.

Standpunt KHN
KHN vindt dat er geen aanvullende verplichte (nationale of Europese) regels moeten komen voor etikettering van 
onverpakte voedingsmiddelen.



40.

Categorie: economie
Niveau: lokaal

LOKALE LASTEN

De situatie
Horecaondernemers hebben te maken met veel vormen van lokale belastingen en heffingen, bijvoorbeeld toeristen-
belasting, precariorechten en leges voor vergunningen. Door de optelsom van maatregelen wordt de horecasector 
onevenredig zwaar getroffen. De tarieven overstijgen al jaren het inflatiecijfer en er zijn grote verschillen tussen 
gemeenten. Ook ontbreekt vaak een eenduidige of heldere grondslag.

De gemeentelijke autonomie maakt landelijke afschaffing of uniformering van toeristenbelasting onmogelijk. Wel 
dringt het samenwerkingsverband Gastvrij Nederland (waar KHN onderdeel van is) bij het kabinet aan op maat- 
regelen om de lokale lastendruk te verminderen.

Waarschijnlijk ontvangen gemeenten de komende jaren minder geld van het Rijk uit het gemeentefonds. Om dat 
te compenseren mogen gemeenten in de toekomst lokaal extra belasting heffen. We vrezen voor eenzijdige lasten-
verhogingen voor het bedrijfsleven in het algemeen en de horeca in het bijzonder, omdat vooral daar sprake is van 
stapeling van belastingen en heffingen.

Standpunt KHN
De toename in verschillende soorten lokale belastingen, leges en heffingen is KHN een doorn in het oog. KHN pleit 
voor eenduidige (landelijk geldende) grondslagen voor lokale belastingen, leges en heffingen. Ook pleit KHN voor 
een micronorm: de lokale belastingopbrengst mag niet hoger zijn dan in het jaar ervoor (behalve correctie voor 
in-flatie en volume-effecten).

KHN vindt dat:
• De autonomie van lokale overheden op het gebied van belastingheffing niet verder moet worden vergroot.
• De voortdurende (ongefundeerde) stijging van gemeentelijke lasten moet stoppen én dat gemeenten moeten 

aantonen hoe zij tot (de hoogte van) bepaalde leges komen. Uitgangspunt moet zijn: een efficiënt werkende 
gemeente.

• De BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) een goed instrument is om invulling te geven aan gezamenlijke wensen en 
belangen van ondernemers in een specifiek gebied. Voorwaarde is dat de BIZ door de gemeente niet wordt 
gebruikt om gemeentelijke basistaken over te hevelen naar ondernemers.

• De opbrengst van toeristenbelasting begrensd moet worden en aantoonbaar (transparant) moet terugvloeien 
naar de gastvrijheidseconomie. De grondslag van toeristenbelasting zou moeten worden verbreed van ‘over-
nachting’ naar ‘profijt’: immers detailhandel/MKB-bedrijven hebben ook profijt van het verblijf van (zakelijke) 
toeristen en zouden ook belasting moeten betalen. 





Categorie: 
Niveau: 

42.

Categorie: milieu
Niveau: landelijk

De situatie
In 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Hierin worden zaken geregeld die nu nog geregeld zijn in de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening, WABO, Wet Milieubeheer en in het Activiteitenbesluit.

Met de nieuwe Omgevingswet verandert het omgevingsrecht. Gemeenten krijgen op sommige gebieden meer 
ruimte om strengere regelgeving op te leggen via het omgevingsplan. Voor horecaondernemers kan dit zeer negatief 
uitpakken als het bijvoorbeeld om geluid gaat. Iedere extra te isoleren decibel kan voor een ondernemer immers 
uitmonden in een extra kostenpost van meer dan 8000 euro. Aan de andere kant kunnen algemene regelingen juist 
positief uitpakken als dit leidt tot minder regeldruk. Een goede relatie tussen ondernemers (verenigingen) en  
gemeenten speelt hierbij een grote rol.

Om de effectiviteit van de nieuwe regelgeving te bewaken en evalueren, neemt KHN (met andere branches) deel in 
een periodiek overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo temperen we de steeds grotere druk van de 
overheid om ondernemers allerlei milieumaatregelen te laten nemen.

Standpunt KHN
De Omgevingswet moet niet alleen nieuwe regels brengen die een goede leefomgeving waarborgen, maar moet ook 
ondernemerschap mogelijk maken. 

Op het gebied van geluidshinder vindt KHN dat:
• Er sprake moet zijn van verantwoorde geluidsnormen en transparante meetmethoden.
• De huidige ontheffingsmogelijkheden van geluidseisen bij incidentele/collectieve festiviteiten op zijn minst 

moeten worden gehandhaafd.
• Er geen sprake kan zijn van lokaal gebiedsgericht geluidsbeleid zonder adequate rechtsbescherming.
• De beleidsvrijheid van gemeenten en mogelijkheden van medebewind (uitvoering van rijksbeleid door lokale 

overheden) zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Hierdoor kan willekeur door de overheid beter worden 
tegengegaan.

• Ondernemers recht hebben op fatsoenlijk overgangsrecht en royale verhaalsmogelijkheden als het gaat om 
schade en de implementatie van de Omgevingswet.

OMGEVINGSWET



Categorie: 
Niveau: 

43.

Categorie: overheid, regeldruk
Niveau: lokaal

ONDERNEMINGSDOSSIER/MOvO

De situatie
In het Ondernemingsdossier slaat een (horeca)ondernemer zijn gegevens op en stelt deze beschikbaar aan de 
overheden die hij zelf kiest. Het Ondernemingsdossier wordt in 2017-2018 omgezet naar ‘MijnOverheidvoorOnder-
nemers’ (MOvO), gekoppeld aan het Ondernemersplein en onderdeel van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). 
Zo kunnen overheden eenvoudig, met hun bestaande systemen, aansluiten en kan MOvO worden gekoppeld aan 
andere GDI-voorzieningen zoals de Generieke Transactievoorziening voor gemeenten en het Digitale Stelsel  
Omgevingswet (DSO).

Bij overgang van het Ondernemingsdossier naar MOvO is afgesproken dat de ondernemer ook in de nieuwe situatie 
de baas blijft over zijn gegevens en dat de focus ligt op het verhogen van de ervaren gebruikswaarde.

Standpunt KHN
KHN vindt dat overheden slimmer digitaal moeten werken, bijvoorbeeld met het Ondernemingsdossier/MOvO, door:
• Hun regelgeving en uitvoering efficiënter in te richten (service aan ondernemers)
• Toezicht en handhaving risico gestuurd te organiseren
• Vergunningen en meldingen efficiënter af te handelen

KHN vindt de overgang van het OD naar MOvO een goede zaak. De overheid neemt haar verantwoordelijkheid en 
maakt het overheidsorganisaties gemakkelijk om aan te sluiten. Hiermee wordt het ook voor ondernemers aantrek-
kelijker. KHN volgt de overgang van het OD naar MOvO kritisch. Ook in het MOvO moet de kracht van het publiek- 
private samenwerkingsplatform van afspraken en standaarden behouden blijven. Dat geldt ook voor het basis- 
principe van ketenomkering (hergebruik van gegevens die ondernemers toch al in systemen vastleggen).

Wat KHN betreft mag het OD/MOvO door overheden niet gebruikt worden voor meer regels, voorwaarden, uitvraag 
en toezicht. E-herkenning/E-ID (de digitale sleutel die nodig is voor informatie-uitwisseling met overheden) moet 
eenvoudig en gratis zijn. Daarnaast pleit KHN voor het direct teruggeven van waardevolle gegevens via MOvO aan 
gebruikers, bijvoorbeeld in de vorm van benchmarking.

KHN vindt dat ontsluiting van wet- en regelgeving via Regelhulpen een overheidstaak is, die voor ondernemers  
gratis moet zijn. Ook vindt KHN dat externe partijen niet buitensporig mogen verdienen aan digitale overheids-
dienstverlening.



44.

Categorie: eerlijke mededinging
Niveau: landelijk, internationaal

PLATFORMECONOMIE

De situatie
De snelle opkomst van online platforms, met name zoek-, boek- en bezorgsites, veroorzaken een verschuiving in 
de relatie tussen de horecaondernemer en zijn gast. Waar platforms als Booking.com, Iens en Thuisbezorgd.nl het 
totale aanbod met meer transparantie in de markt brengen - en daarbij de steeds kritischer gasten op hun wenken 
bedienen - claimen zij ook een steeds dominantere rol in het spel van vraag en aanbod. Doordat platforms niet hoe-
ven te investeren in stenen en infrastructuur is het voor de platforms relatief makkelijk om enorm snel uit te breiden 
en een wereldwijd bereik voor gasten te realiseren.

Standpunt KHN
Het ontstaan en opkomen van nieuwe aanbieders en van bemiddelaars in gastvrijheid is van alle tijden. Zoek-, boek- 
en bezorgsites kunnen horecaondernemers nieuwe gasten opleveren en bijdragen aan een hogere gasttevreden-
heid.
We zien echter in toenemende mate dat horecaondernemers te maken hebben met wereldwijd opererende spelers. 
Door fusies en overnames ontstaat een ‘online platformmarkt’ met slechts een paar spelers (oligopolie). De markt-
macht van de online platforms begint ongezonde vormen aan te nemen en de door hen gehanteerde tarieven lopen 
structureel op. Horeca ondernemers kunnen door deze dominante positie van marktpartijen niet vrijelijk bewegen 
en hun eigen productaanbod bepalen. Platforms hanteren marktverstorende contractvoorwaarden, zoals pariteits-
clausules en zij houden consumentendata onterecht vast. 
KHN wil daarom dat de overheid ingrijpt en zorgt voor een betere marktwerking in de platformeconomie. Pariteits-
clausules moeten bijvoorbeeld worden verboden en ondernemers moeten weer zelf (gratis) beschikking krijgen over 
de gast- en betaaldata van de eigen gasten. 







Categorie: 
Niveau: 

47.

De situatie
Criminaliteit schaadt de horeca. De afgelopen jaren zien we dat het ministerie van Justitie en Veiligheid steeds  
verder bezuinigt op het totaalbedrag dat beschikbaar is voor preventie van criminaliteit in het bedrijfsleven terwijl 
het beschikbare budget al zeer bescheiden was.

Op landelijk niveau zijn er verschillende initiatieven van het ministerie van Justitie en Veiligheid waar KHN in deel-
neemt. Als deelnemer van de Taskforce Overvallen organiseert KHN met subsidie jaarlijks overval- en agressie-
trainingen in het land. Als deelnemer in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is KHN betrokken bij de 
landelijke aanpak voor criminaliteit tegen bedrijven. In dat kader is er onder andere aandacht voor de zogenaamde 
Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) die onder andere horecaondernemers afpersen. KHN zoekt hiervoor samen- 
werking met gemeenten, politie en ondernemers.

Als het gaat om uitgaansgebieden wordt er door KHN op lokaal niveau vrijwel altijd samengewerkt met de gemeente 
en lokale politie. Afspraken worden gemaakt in een convenant of via een zogenaamde Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
(KVU).

Standpunt KHN
Horecaondernemers hebben een gezond eigenbelang om te investeren in de veiligheid van hun zaak voor hun  
gasten, hun personeel en zichzelf. Samenwerking met ondernemers, politie en gemeente is cruciaal. Een goed  
voorbeeld is de hierboven genoemde KVU.

Er moet een eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling zijn tussen partijen: de verantwoordelijkheid van een onder-
nemer houdt niet op bij de drempel van zijn bedrijf, maar hij is niet verantwoordelijk voor het handhaven van de 
openbare orde. Het handhaven van de openbare orde is primair een taak van de overheid. 

KHN vindt dat de minister van Justitie en Veiligheid in zijn begroting een bescheiden bedrag moet blijven vrijmaken 
voor het stimuleren van preventieve veiligheidsmaatregelen door het bedrijfsleven. Het budget dat in 2015 nog 
structureel beschikbaar was is wat KHN betreft het minimum.

Categorie: veiligheid
Niveau: lokaal, landelijk

OPENBARE ORDE EN CRIMINALITEIT



48.

Categorie: personeel, arbeid
Niveau: landelijk

PENSIOEN

De situatie
Er is een Pensioenfonds Horeca en Catering. De pensioenregeling is een overeenkomst tussen KHN en vakorganisa-
ties. De regeling is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verplicht gesteld voor alle  
horecawerkgevers en hun werknemers. Het fondsbestuur heeft een onafhankelijke voorzitter, een Raad van Toezicht 
met externe deskundigen en een Verantwoordingsorgaan voor medezeggenschap.

De overheid wil de vormgeving van pensioenen en de wijze van verplichtstellen van deelname aan pensioenen  
moderniseren om te voorzien in meer keuzes voor vorm en uitvoering.
De werkgeversbijdrage is voor onbepaalde tijd gesteld op de huidige 8,4 procent over het pensioengevend loon.

Standpunt KHN
KHN wil een toekomstbestendige pensioenbijdrage voor horecamedewerkers en een premie die altijd kosten- 
dekkend is met een koppeling tussen inleg, rendement en pensioenresultaat. De uitgangspunten zijn:
• Wat je niet aan premie inlegt, kan er ook niet als pensioen uitkomen.
• Langer leven betekent langer pensioen en kost dus meer premie of geeft minder uitkering.
• Meer of minder beleggingsopbrengsten betekent uiteindelijk dat er meer of minder geld voor pensioenuitkering 

is.
• De pensioendatum moet later als de levensverwachting langer wordt. De datum mag ook worden aangepast aan 

de individuele wens van de deelnemer maar werkt dan naar rato door in een lager of hoger pensioen. 
• De “eigen premie” voor de werknemer moet ook terechtkomen bij het pensioenresultaat van die werknemer, 

niet bij onbetaalde pensioenresultaten van anderen door hogere levensverwachting of tegenvallende rende-
menten.

• KHN vindt dat pensioenfondsen deelnemers moeten volgen in plaats van dat deelnemers telkens (gedwongen) 
van fonds moeten veranderen: de keuze is aan de werknemer.

• KHN-inzet bij de maatschappelijke discussie richt zich op sparen voor later, waarbij de medewerker, als hij met 
pensioen gaat, kan kiezen hoe hij wil omgaan met het opgespaarde pensioenkapitaal: opname ineens,  
helemaal of gedeeltelijk, overdracht naar een andere rekening of omzetten in uitkering.





Categorie: 
Niveau: 

50.

De situatie
Door de aard van activiteiten heeft de horeca te maken met relatief veel regels, vergunningen en toezicht. Dit brengt 
hoge kosten met zich mee.

Het terugdringen van regeldruk blijft een hardnekkig probleem omdat:
• De horeca een negatief imago heeft (gebaseerd op incidenten) en wordt benaderd vanuit het perspectief van 

openbare orde en veiligheid.
• Onevenredig veel horecabeleid wordt bepaald door gemeenten (decentraal).
• Er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar zogenaamd vrijwillige keurmerken en certificaten (schijnregel- 

geving).
• De overheid zich, gedreven door maatschappelijke organisaties, laat verleiden tot ‘single issue wetgeving’ (bij-

voorbeeld het verbod op gratis plastic tassen), waardoor een wirwar aan kleine regeltjes ontstaat, die bij elkaar 
grote impact hebben op de horeca.

• De kosten voor het voldoen aan regels niet meer in verhouding staan tot de risicoreductie, die kan worden  
bereikt.

• Er inmiddels veel nieuwe, andere aanbieders (denk aan: Airbnb en detailhandel die horeca bedrijft) zijn die niet 
aan (dezelfde) regels hoeven te voldoen; dit verhoogt de ervaren regeldruk.

• De horeca met ruim 7000 deelnemers koploper is bij het Ondernemingsdossier (binnenkort MijnOverheidvoor-
Ondernemers). 

Standpunt KHN
KHN vindt dat regeldruk moet worden teruggebracht en dat dit een impliciet gevolg moet zijn van de verbetering van 
de kwaliteit van regelgeving en dienstverlening door de overheid.
KHN wil:
• Structureel minder regeldruk als gevolg van gemeentelijk beleid en uitvoering op lokaal niveau, zonder aantas-

ting van de lokale beleidsruimte (voor zover deze functioneel is).
• Toepassing van high trust-principes op goedwillende ondernemers, dus: beperkt en slim toezicht bij goede  

bedrijven en intensiever en steviger toezicht en handhaving bij slechte bedrijven.
• Bij de nieuwe landelijke wetgevingsprocedures betere toetsing op onder andere noodzaak en toepasbaarheid 

voor het MKB. De zogenaamde MKB-toets.
• Dat de kosten voor toezicht en handhaving van overheidsregels voor rekening van de regelende overheid komen.
• Dat het verschil in regeldruk (en lastendruk) tussen professionele aanbieders van horeca en particuliere aan-

bieders van horeca (via Airbnb en AirDnD) tenminste wordt teruggebracht door intensivering van handhaving en 
toezicht op de naleving van de wet bij particulieren.

Categorie: overheid, regeldruk
Niveau: lokaal, landelijk, internationaal

REGELDRUK







Categorie: 
Niveau: 

53.

De situatie
Sinds 1 januari 2015 geldt een rookverbod in de horeca: rokers mogen alleen roken in de daarvoor bestemde rook-
ruimte of op het terras. 

Als het gaat over de verkoop van tabaksproducten doet de horeca het nog niet goed. Hoewel de nalevingscijfers 
in 2016 beter waren dan in 2015, scoort de horeca slechter dan gemiddeld. De staatssecretaris van VWS heeft een 
wetsvoorstel voor internetconsultatie voorgelegd waarin o.a. de verkoop van tabaksproducten via automaten wordt 
verboden. Waarschijnlijk wordt dit wetsvoorstel aangenomen en dan is het verbod per 1 januari 2022 een feit. Vraag 
is of het zal bijdragen aan het beoogde doel dat slechts 5 procent van alle tabaksproducten via een automaat wordt 
verkocht. Zeker omdat jongeren onder de 18 jaar zelf bijna geen sigaretten kopen, dus ook niet via automaten.

Politieke en maatschappelijke discussies over roken en waar dat wel of niet mag, zullen de komende jaren blijven 
oplaaien. Zo spande Clean Air Nederland (CAN) in 2017 een rechtszaak aan tegen de Staat en in februari 2018 oor-
deelde het Gerechtshof in Den Haag dat rookruimten in strijd zouden zijn met een WHO-verdrag dat Nederland heeft 
ondertekend. Het kabinet gaat tegen die uitspraak in cassatie, maar heeft tegelijkertijd is aangekondigd dat rook-
ruimten op termijn (denkbaar is twee jaar) worden verboden. Een enquête onder de leden van KHN maakte duidelijk 
dat zo’n besluit een enorme financiële impact heeft op de sector.

Standpunt KHN 
KHN vindt dat iedereen, ook rokers, welkom is in de horeca en dat de wet horecaondernemers ruimte moet geven 
om rokers te faciliteren (in een rookruimte of op een terras). Het rookbeleid en de regels met betrekking tot roken 
moeten helder, eenduidig en consistent zijn. Met betrekking tot het kabinetsbesluit om rookruimten op termijn te 
verbieden, vindt KHN:
• Er moet een fatsoenlijke periode komen om gedane investeringen in rookruimten terug te verdienen. Daarvoor 

is een termijn van minimaal 6-10 jaar noodzakelijk. Bij een overgangstermijn van slechts twee jaar moeten on-
dernemers financieel gecompenseerd worden. 

• Een verbod op rookruimten gaat leiden tot meer rokers op straat en daardoor tot meer geluidsoverlast en 
impact op de openbare orde en veiligheid. Overheden zullen moeten meedenken om tot oplossingen te komen 
en daar coulant mee omgaan zodat horecaondernemers niet de dupe worden. Er moeten afspraken worden 
gemaakt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters 
(NGB). Het ministerie van VWS heeft hierin een leidende rol. 

• Een verbod op rookruimten moet niet alleen gelden voor de horeca, maar ook voor kantoren, overheidsgebou-
wen of andere voor publiek toegankelijke gebouwen. En overal op hetzelfde moment ingaan.

Categorie: gezondheid
Niveau: lokaal, landelijk

ROKEN



Categorie: 
Niveau: 

54.

De situatie
In het VN-verdrag voor mensen met een handicap staat dat de belemmeringen die mensen met beperkingen in de 
samenleving tegenkomen moeten worden opgeheven, zodat iedereen gelijkwaardig mee kan doen. Het VN-verdrag 
is in Nederland opgenomen in de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. 

Dit betekent het volgende:

• Alle ondernemers moeten geleidelijk de ‘algemene toegankelijkheid’ van hun bedrijf voor gehandicapten ver- 
groten, tenzij dat voor de ondernemer een onevenredige belasting vormt; is een bepaalde aanpassing te duur 
voor een horecaondernemer, dan hoeft hij die niet uit te voeren.

• Mensen met een beperking kunnen zelf ook vragen om een aanpassing voor hun specifieke situatie. De algeme-
ne maatregelen zijn immers niet altijd afdoende voor iedereen. De horecaondernemer is verplicht te onder- 
zoeken hoe hij de gevraagde aanpassing mogelijk kan maken en die ook daadwerkelijk uit te voeren, behalve 
als die ‘onevenredig belastend en/of disproportioneel’ is. Dit moet aantoonbaar zijn, wanneer de persoon met 
een beperking zich hier niet in kan vinden en een klacht indientbij het College voor de Rechten van de mens. 

Standpunt KHN
Horecaondernemers en hun medewerkers zijn dagelijks bezig om al hun gasten 100% gastvrijheid en een fantas-
tische beleving te bieden. Als horeca moeten we vooral doorgaan met wat ondernemers nu al doen: zich blijven 
verplaatsen in de gasten en hun specifieke behoeften. KHN vindt dat toegankelijkheid en gastvrijheid goed samen-
gaan, mits er per situatie gekeken wordt naar de mogelijkheden. De gevraagde aanpassingen moeten geen onrede-
lijke investering vragen van de ondernemer.

Categorie: MVO
Niveau: landelijk, internationaal

TOEGANKELIJKHEID



55.

Categorie: veiligheid, gezondheid
Niveau: landelijk

VOEDSELVEILIGHEID

De situatie
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is in Nederland verantwoordelijk voor controle op voedselvei-
ligheid. Gezien de jaarlijkse bezuinigingen bij de NVWA wordt het toezicht gemoderniseerd: er wordt meer gestuurd 
op risico en historie én de mogelijkheden van ICT worden onderzocht om controles zo efficiënt mogelijk uit te  
voeren.

Belangrijk aandachtspunt bij voedselveiligheid blijft de openbaarmaking van controlegegevens. Dit is namelijk een 
feit en opgenomen in de Gezondheidswet. Doel van de openbaarmaking is:

• De consument een keuzemogelijkheid te bieden
• Inzage te geven in het werk van de NVWA en
• Bevordering van het naleven van wet- en regelgeving

In 2017 zijn de controlegegevens van horecaondernemers in Utrecht en Den Haag openbaar gemaakt. Begin 2018 
volgen Rotterdam en Amsterdam. 

Standpunt KHN
KHN streeft naar een professionele branche waarin voedselveiligheid hoog in het vaandel staat. Op verzoek van 
de politiek gaat de NVWA over tot openbaarmaking van dit type gegevens. Om de voorwaarden en procedure voor 
horecaondernemers zo gunstig mogelijk te kunnen beïnvloeden, heeft KHN vanaf het begin bij de NVWA een tafel 
gezeten. Dit heeft er onder andere toe geleid dat ondernemers die ‘wit’ (niet bezocht door de NVWA) zijn een Veilig 
Voedsel Verklaring kunnen invullen. KHN blijft benadrukken dat indien niet alle bedrijven worden geïnspecteerd er 
willekeur en oneerlijke concurrentie kan ontstaan.
KHN vindt dat toezicht op voedselveiligheid kennis gedreven en risicogericht moet zijn en dat er geen ongerecht-
vaardigde verandering mag plaatsvinden in de financiering van de NVWA ten laste van de ondernemer. Kosten voor 
inspectie gebaseerd op wettelijke regels die gaan over het algemeen belang, met name de. volksgezondheid, liggen 
bij de overheid of de maatschappij. Slechts bij her-inspectie zouden de kosten bij de ondernemer mogen liggen.



Categorie: 
Niveau: 

56.

De situatie
Jaarlijks verspilt de horeca rond de 55.000 ton aan voedsel. Voedselverspilling vindt zowel plaats in de keuken als 
bij de gast. Een groeiend aantal horecaondernemers zet zich in om zo min mogelijk voedsel weg te gooien.
De ‘doggybag’ heeft binnen de discussie over voedselverspilling een vrij prominente plek en wordt genoemd als dé 
oplossing voor reductie ervan. Dit terwijl onderzoek uitwijst dat het grootste deel van de verspilling in de mise-en-
place gebeurt.

Standpunt KHN
KHN vindt dat voedselverspilling moet worden teruggebracht, maar dat ondernemers vrij zijn om hierop actie te 
ondernemen. De focus bij voedselverspilling in de horeca moet wat ons betreft liggen op de mise-en-place en de 
portiegrootte.

KHN vindt dat het meten van voedselverspilling niet verplicht kan en moet worden. Maatregelen tegen voedsel- 
verspilling moeten altijd kansen bieden, ofwel een business case laten zien. 

Categorie: milieu
Niveau: landelijk

VOEDSELVERSPILLING







59.

Categorie: personeel, arbeid
Niveau: landelijk

WERKLOOSHEID

De situatie
De werkloosheidswet kent een loongerelateerde uitkering en een vervolguitkering. De totale duur is minimaal 6 en 
maximaal 26 maanden, afhankelijk van het arbeidsverleden. Na een jaar werkloosheid moet de uitkeringsgerechtig-
de alle werk in redelijkheid aanvaarden.

Voor de horeca en enkele andere sectoren geldt een hoge premie bij korte contracten en een lage premie bij regel-
matige contracten van een jaar of langer, of van onbepaalde tijd.

Het is mogelijk via een cao de duur van de WW te verlengen.

Standpunt KHN
KHN vindt de vernieuwde WW afdoende.

KHN vindt een verlenging van de duur via een cao ongewenst en werkt hier ook niet aan mee. Verlenging via een 
cao zou leiden tot minder prikkels voor het hervatten van het werk, tot extra collectieve lasten en kosten voor een 
onmogelijke uitvoering.



Categorie: 
Niveau: 

60.

Categorie: personeel, arbeid
Niveau: landelijk

De situatie
De werkgever betaalt bij ziekteverzuim maximaal 104 weken loon door. Er is een wettelijk vangnet bij einde con-
tract en specifieke risico’s. Die risico’s van ziek bij einde dienstverband worden via gedifferentieerde premies aan 
de werkgever doorbelast. Na 104 weken is er WGA Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten, of 
IVA (bij volledig én blijvend arbeidsongeschikt). De WGA kan net als de loondoorbetaling privaat worden verzekerd. 
In alle gevallen is er sprake van re-integratieverplichtingen voor de werkgever en moet de werknemer meewerken. 
Voor specifieke risico’s gelden wettelijke garantiebepalingen (no risk polis). 

Standpunt KHN
• KHN wil in de praktijk een toepasbaar onderscheid naar risico’s die voor rekening van de werkgever en van de 

werknemer moeten komen. 
• KHN wil heldere, na te komen rechten en plichten voor werkgevers en werknemers. Er moet sprake zijn van 

sancties als verplichtingen niet worden nagekomen en er moet sprake zijn van vrijwaring van kosten of  
inspanningen als verplichtingen zijn nagekomen. 

• KHN vindt dat de werknemer de verantwoording na ziekte voor het UWV moet opstellen, zodat de loonsanctie 
voor de werkgever verschuift naar een uitkeringsactie voor de werknemer. Uiteraard moet de werkgever hier 
verplicht aan meewerken.

• KHN wil een heldere toerekening van lasten naar risicoklassen die rekening houden met de draagkracht van het 
midden- en kleinbedrijf (mkb). Zoals bij de loondoorbetaling bij ziekte. Dat geldt ook voor vangnetlasten Ziekte-
wet en WGA. Geen sectorale verschillen.

• KHN vindt kosten voor re-integratie en een transitievergoeding bij einde dienstverband dubbelop. De re-inte-
gratiekosten en kosten van loonaanvulling moeten kunnen worden verrekend. Daar is een wetswijziging voor 
nodig.

ZIEK EN ARBEIDSONGESCHIKT
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