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Geachte Fractievoorzitters en woordvoerders Economische Zaken en Klimaat,
We leven in ongekende en turbulente tijden. Met enorme uitdagingen voor burgers, ondernemers
maar ook het kabinet en de Tweede Kamer. Vandaag en morgen debatteert u met het kabinet
over de ingediende Miljoenennota. De komende maanden krijgt dit een vervolg tijdens de
begrotingsbehandelingen van de departementen.
Namens 18.000 horecaondernemers geven we u voor de komende debatten mee;
Verlies het belang van een goed ondernemersklimaat niet uit het oog!

Met de Miljoenennota en het energieplan zoals die gisteren bekend zijn gemaakt, is er voor
horecaondernemers - zeker de kleinere - geen reële lastenverlichting en nog onvoldoende
tegemoetkoming in de enorm gestegen energielasten. Ten onrechte is wellicht het beeld
ontstaan dat de horeca geen energie-intensieve sector is, terwijl bepaalde bedrijfstypen binnen
de horeca dat zeker wel zijn en erg geraakt worden.
Het is van groot belang om het ondernemersklimaat te bewaken door het investeringsvermogen
van ondernemers in stand te houden en samen te werken aan een duurzame toekomst.

Werkgevers- en ondernemerslasten stijgen. Nauwelijks lastenverlichting voor (mkb)ondernemers
Het kabinet realiseert de koopkrachtondersteuning van burgers onder andere door het wettelijke
minimumloon per 1 januari 2023 in één klap met 10% te verhogen. En ook de werkgeverslasten
liggen in 2023 net weer hoger dan in 2022.
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Het is goed dat het kabinet in de Miljoenennota maatregelen neemt om de koopkracht van
burgers te verbeteren. Indirect kunnen ondernemers daar immers ook van mee profiteren.
Maar niet alleen burgers, ook veel ondernemers hebben het ongelooflijk zwaar omdat hun
kosten flink stijgen. Dat geldt zeker voor een groot deel van de horeca dat nog steeds kampt met
de financiële gevolgen van ruim twee jaren corona.

Om die koopkrachtondersteuning van burgers te kunnen bekostigen, worden ondernemers
zwaarder belast. Dat zit met name in de bandbreedte en de hoogte van het lage Vpb-tarief, maar
ook in strakkere fiscale regels voor de directeur-grootaandeelhouders van BV’s.
De werkkostenregeling wordt slechts marginaal verruimd. En een deel van de opbrengsten van
de lastenverzwaringen wordt teruggesluisd in structurele maatregelen waar het midden- en
kleinbedrijf (mkb) van profiteert. Het kabinet trekt daar deze kabinetsperiode 500 miljoen euro
per jaar voor uit; vanaf 2028 is dit 600 miljoen euro structureel.
Van compensatie van de sterk stijgende werkgeverslasten, zoals de SER eerder wel adviseerde,
is vooralsnog geen sprake.
Per saldo stijgen de werkgevers- en ondernemerslasten aanzienlijk.
Dat gaat ten koste van het bedrijfsresultaat en daarmee het investeringsvermogen en de
toekomstbestendigheid van ondernemingen
KHN roept u op om te kijken naar concrete mogelijkheden voor extra lastenverlichting voor
ondernemers. We hebben daar zelf de volgende concrete suggesties voor:
•
•

compenseer het hogere minimumloon met een nieuwe Lage Inkomensvoordeel (LIV)
de vrije ruimte in de Werkkostenregeling voor kleine werkgevers moet flink worden
opgehoogd

Snel doorpakken op extra oplossing voor energie-intensieve sectoren is cruciaal

Dat laat onverlet dat er grote zorgen zijn voor die ondernemers die veel meer energie gebruiken
dan een gemiddeld huishouden.
In dat kader vragen we specifiek aandacht voor de fastservice-sector binnen de horeca waar
veel energie wordt gebruikt omdat de frituur permanent aan staat en veel energie verbruikt. Ook
in deze sector zijn er schrijnende verhalen van ondernemers die met een 5 tot 10 keer hogere
energierekening worden geconfronteerd die in veel gevallen niet kan worden opgevangen door
prijsverhogingen door te voeren. Maar denk ook aan grote bedrijven als congres- en
vergaderlocaties en grote restaurants en hotels waar enorme oppervlaktes verwarmd moeten
worden.
We weten dat de minister van Economische Zaken en Klimaat hierover praat met
energieleveranciers en we weten dat via VNO-NCW/MKB-Nederland de energie-intensieve
sectoren betrokken zijn.
We waarderen het dat minister Adriaansens concreet heeft uitgesproken dat deze speciale
regeling in november geregeld moet zijn.
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Het is goed dat er samen met de Miljoenennota een concreet plan bekend is gemaakt voor een
stuk tegemoetkoming in de enorm gestegen energiekosten van veel burgers en ondernemers.
En we zijn blij dat de aangekondigde maatregel met betrekking tot het prijsplafond voor 2023 niet
alleen geldt voor burgers maar ook voor ondernemers.

Maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat het van het allergrootste belang is dat er snel een
uitvoerbare energieregeling komt voor alle energie-intensieve bedrijven. Daarom ook specifieke
aandacht hiervoor in deze brief.
Werken moet lonen is een gevleugelde uitspraak uit de Troonrede, maar ondernemen moet óók
lonen. U weet dat het MKB zo’n 61 procent van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt en
zo’n 71 procent van de werkgelegenheid in Nederland. Help dan de horecaondernemers om ook
te kúnnen ondernemen.
Zoals altijd zijn we te allen tijde bereid onze inbreng toe te lichten mocht daar behoefte aan
bestaan. Voor nu wensen we u allen succes toe bij de komende debatten.
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Horeca Nederland

Dirk Beljaarts
Algemeen Directeur
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Robèr Willemsen
Voorzitter

