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Geachte bewindspersonen, Tweede Kamerleden en ambtenaren,

De coronacrisis heeft geleid tot ingrijpende maatregelen voor de horeca, met alle gevolgen van dien. Konink- 

lijke Horeca Nederland heeft daarom op dinsdag 7 september de financiële situatie van horecabedrijven onder de 

aandacht gebracht met de KHN-Steunbegroting voor de horeca. Die financiële positie van veel horecaondernemers 

is er sindsdien niet beter op geworden. De NOW-subsidie is per 1 oktober jl. stopgezet en de TVL-subsidie wordt 

eind 2021 stopgezet. De opgelopen betalingsachterstanden moeten vanaf 1 oktober 2022 worden terugbetaald. Dit 

terwijl de impact van het virus op onze prachtige branche nog dagelijks voelbaar is.

Coronamaatregelen

Ook 2021 is een heftig jaar voor de horeca. Gedurende de eerste vijf maanden was er nog sprake van een volledige 

lockdown voor het overgrote deel van de horeca. Pas sinds 26 juni kan er weer enigszins worden geëxploiteerd, 

maar tot en met 24 september is dat op 1,5 meter geweest, met verplicht zitten én een sluiting om 00.00 uur. Sinds 

25 september is toegang tot het horecabedrijf zonder 1,5 meter mogelijk. Wel moeten gasten hierbij een coronatoe-

gangsbewijs tonen, waarop horecaondernemers moeten controleren en handhaven. Dat vergt extra inspanningen 

en kosten; gemiddeld de kosten van een voltijd medewerker. Ook de sluiting tussen 0:00 en 6:00 uur is nog steeds 

van kracht.

Grote cashflow problemen

De meeste horecaondernemers kampen met grote cashflow problemen; er is weinig geld om te investeren en on-

voldoende omzet om betalingsachterstanden in te lopen. De internationale reisbeperkingen duren voorlopig  voort, 

dus blijft internationaal zakelijk verkeer en internationaal toerisme uit. De vaste lasten lopen door, maar er is geen 

concreet perspectief op wanneer de markt voor (zakelijke) overnachtingen, evenementen, congressen en catering 
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of feesten weer aantrekt. Clubs & Nightlife bedrijven worden in hun bedrijfsvoering beperkt door de sluitingstijden. 

Voor veel horecaondernemers betekent de aankondiging van een vervroegde persconferentie opnieuw annulerin-

gen, minder omzet en zorgen om de toekomst wegens gebrek aan perspectief. De impact van de annuleringen van 

feesten & partijen en logies en evenementen van zakelijke en internationale toeristen is nu al enorm. 

 

Dalende omzet door coronatoegangsbewijs 

De invoering van het coronatoegangsbewijs zorgt voor minder gasten en een dalende omzet. De horecaomzet 

van de ondernemingen met een omzetdaling is na 25 september 2021 ten opzichte van dezelfde periode in 2019 

gemiddeld 38 procent minder. Ruim 57 procent van de natte horeca geeft aan een omzetverlies te hebben door de 

verplichte sluiting van 0:00 tot 6:00 uur. 

Huur- en belastingachterstanden 

De huur- en belastingachterstanden in de horeca zijn fors. Banken bieden – naar herhaaldelijke oproepen voor 

solidariteit - nog steeds onvoldoende financiering, zeker als er geen leenrelatie was. Het eigen vermogen van veel 

ondernemers is verdampt. Het is dan ook cruciaal dat er ruimte komt om de financiële positie van ondernemers te 

versterken. Van alle horecaondernemers zegt 8 procent te zullen stoppen. Nog eens 7 procent van de horecaonder-

nemers zal nog verder reorganiseren. Dat betreft zo’n 10.000 banen. 

Steunpakketten onvoldoende 

Vanuit de horeca en ook vanuit KHN is er veel respect en waardering voor wat de overheid - zeker in het begin van 

de crisis – heeft gedaan. De steunpakketten vanuit de overheid waren welkom, maar niet genoeg. Bovendien is hier 

voor een deel sprake van een vestzak-broekzak constructie in het voordeel van de overheid. 

NOW-subsidie 

In totaal heeft de horeca nu zo’n € 3,2 miljard aan NOW-subsidies ontvangen. Maar de NOW dekt slechts twee der-

de van alle loonkosten. Horecaondernemers moesten daarom € 1 miljard uit eigen zak bijleggen. De achtduizend 

directeuren-grootaandeelhouders vielen met hun loonsom bovendien buiten de NOW-regeling. Van de ontvangen 

€ 3,2 miljard aan NOW-subsidies voor lonen en werkgeverslasten moet ook weer 30 procent aan loonheffingen 

worden terugbetaald aan de overheid. 

TVL-subsidie 

In totaal heeft de horeca nu zo’n € 1,8 miljard aan TVL-subsidies ontvangen. Ook daar geldt dat die niet alle vaste 

lasten voor 100 procent vergoedt. Vorig jaar was de TVL 50 procent; pas in 2021 is dit verhoogd, maar is er ook een 

maximum gesteld aan het totaal te ontvangen bedrag aan TVL-subsidies. Zowel per periode als over alle perioden 

heen. Ook hier moeten horecaondernemers het verschil tussen subsidie en werkelijke vaste lasten weer zelf bijleg-

gen. 

Uiteindelijk resultaat voor veel ondernemingen

De effecten van de eigen bijdrage aan de NOW- en TVL-subsidies leidden tot € 1,3 miljard aan bijzonder uitstel van 

belastingen door horecaondernemers. Die belastingen moeten weer worden afbetaald. Maar horecaondernemers 

verkeren in een onmogelijke spagaat; doordat zij de verschillen zelf hebben bijgelegd, zijn de eigen reserves op. 

Bovendien is er bij 43 procent van de horecaondernemingen nog steeds geen perspectief op een normale bedrijfs-

voering waarmee de opgelopen achterstanden kunnen worden ingelopen. 

Wat is er nodig? 

• Zet de NOW- en TVL regelingen ook in 2022 door met zo nodig:

a. een hoger minimaal omzetverlies;

b. een NOW-onderbouwing van de noodzakelijke personeelssterkte per nieuwe NOW-subsidieperiode;

c. een TVL met gebruik van de ruimte in het EU-steunkader, aangepast of nieuw. De vormgeving kan volgens  

 NOW en TVL-principes, maar onder verschillende steunkaders.



• Een schuldenfonds (bundelen, saneren belastingschuld, NOW-schuld en TVL-schuld en uitsmeren afbetaling 

met staatsgarantie). De uitvoering moet deels decentraal plaatsvinden om deals voor schuld  saneren of 

stoppen tot stand te brengen en de afwikkeling van betalingen kan centraal vanuit dat fonds. Uitgangspunt is 

continuïteit en dat voor de kleinere onderneming ook stoppen zonder opgelopen coronaschuld mogelijk wordt.

• Een investering en herstelfonds met onder andere een gerichte staatsgegarandeerde lening tot maximaal  

€ 100.000 of subsidies (kan uit verschillende EU-steunkaders en programma’s).

• Lagere werkgeverslasten en lagere inhoudingen op lonen. Als het kabinet het minimumloon verhoogt, dan mag 

die verhoging niet doorwerken in uitkeringen, want dat beloont werken. Met uitzondering van de AOW-uitke-

ring.

• Het beschikbaar maken van arbeidsmarktsubsidies voor individuele ondernemingen, ook zonder cao-fonds.

Het probleem samengevat

Vorig jaar raamde KHN de benodigde steun op € 5 miljard over 10 maanden in 2020. Het totaalbedrag dat de hore-

ca bij een omzetverlies door de maatregelen van gemiddeld 35 procent aan steun heeft ontvangen over de periode 

maart 2020 tot november 2021 (20 maanden) komt nu uit op € 6,3 miljard waarvan € 2,3 miljard weer door de 

overheid wordt verhaald via belasting en de betaling van uitgestelde afdrachten.

In totaal kende de branche over de 20 maanden met coronarestricties een bedrag van € 8 miljard aan vaste lasten. 

De TVL-subsidie dekte over deze periode € 1,8 miljard van de vaste lasten. Bij een omzetverlies van gemiddeld 35 

procent is de schade 3 miljard. Dat betekent dat op de TVL van € 1,8 miljard nog € 1,2 miljard door horecaonderne-

mers moest worden bijgelegd. 

Het eigen vermogen is hierdoor met minimaal € 3,5 miljard sterk afgenomen. Dat is een minimum schatting. Op dit 

moment kent slechts 45 procent van de horecaondernemingen een positief eigen vermogen, bij zeker 32 procent 

is dit eigen vermogen negatief. Voor 43 procent is de huidige omzet en het bedrijfsresultaat te weinig om dat in te 

lopen. Het is nu ver in 2021; aanvullende steun middels maatwerk, schuldsanering en het versterken van het eigen 

vermogen is dan ook noodzakelijk.

Het effect van het invoeren van het coronatoegangsbewijs schat KHN in op meer kosten en minder omzet. Onge-

veer per kwartaal 45 miljoen meer kosten en maximaal 350 miljoen minder omzet door gedragseffecten. Op jaarba-

sis is dat 180 miljoen respectievelijk 1,3 miljard. Dat maakt de capaciteit op inlopen van tekorten en schulden veel 

minder en maakt ons pleidooi voor langer en meer steun in alle opzichten rechtvaardig en nodig.

Slotopmerking

Koninklijke Horeca Nederland ziet dat de steun weer terugvloeit naar de overheid. Dat geldt vooral bij de NOW en 

de uitgestelde belastingen. KHN vindt dat onjuist. Dat geld (voor horeca is uiteindelijk minimaal 3,5 miljard nodig) 

moet niet naar de overheid terugvloeien maar naar de horecaondernemers die nu nauwelijks eigen vermogen meer 

hebben. De overheid moet geen steunknollen voor citroenen verkopen. Bovendien is bij de ontwikkelingen langer 

en meer steun in alle opzichten rechtvaardig en nodig.

Aan de bewindspersonen, Tweede Kamerleden en ambtenaren vraagt KHN om de horeca langer en gerichter finan-

cieel te steunen. Uiteraard zijn wij bereid daarover het gesprek aan te gaan.

Met gastvrije groet,

Robèr Willemsen    Dirk Beljaarts
Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland  Algemeen Directeur Koninklijke Horeca Nederland
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Bijlage 1: Financiële stand horecabedrijven
De horeca heeft sinds maart 2020 te maken met strenge maatregelen die de exploitatie verbieden of 
(fors) beperken. Dat had en heeft impact op omzetten en rendementen van horecabedrijven.
Met ingang van 25 september 2021 zijn de 1,5m verplichting en zitplicht opgeheven. De verplichting om 
een coronatoegangsbewijs en ID te checken is ingevoerd, de verplichte sluiting tussen 00:00u en 06:00u 
is gehandhaafd.

KHN heeft in de periode 19 tot en met 25 oktober een enquête uitgezet onder de leden en onder andere 
vragen gesteld over omzetten, verdienvermogen, eigen vermogen en toekomstverwachtingen.
De uitkomsten van die enquête maken duidelijk dat na het opheffen van de 1,5 meter maatregel en het 
invoeren van het coronatoegangsbewijs het leed in de branche nog niet is geleden. Hoewel 53 procent 
van de ondernemers nu weer een positief bedrijfsresultaat heeft, geeft 29 procent aan geen zwarte 
cijfers te schrijven. 

Voor een grote groep ondernemers (43 procent) is het huidige bedrijfsresultaat zeker niet voldoende 
om de opgelopen achterstanden voor belastingen, huur en eventueel terug te betalen Now etc, goed te 
maken. Bijna een vijfde (19 procent) geeft na hier nog geen zicht op te hebben.
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Gevraagd naar het eigen vermogen blijkt dat minder dan de helft van de ondernemers (35 procent) met 
zekerheid zegt een positief eigen vermogen te hebben.

 

De toekomst van veel horecaondernemingen is nog tamelijk ongewis. Minder dan de helft van de on-
dernemers geeft aan zonder steun een gezond bedrijf te kunnen voeren. Voor een gezonde toekomst 
denkt 29 procent enige steun nodig te hebben en 5 procent verwacht heel veel steun nodig te hebben. 
Een kleine maar niet te verwaarlozen groep spreekt de verwachting uit te stoppen met het bedrijf (al dan 
niet door overname). En tenslotte verwacht 7 procent de toekomst het hoofd te bieden door middel van 
reorganisatie.
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Bijlage 2: De impact van de maatregelen van 
25 september 2021

Sinds 25 september is toegang tot het horecabedrijf zonder 1,5 meter mogelijk. Wel moeten gasten hier-
bij in een eet- en drinkgelegenheid (ook in een hotel) een coronatoegangsbewijs tonen, waarop horeca-
ondernemers moeten controleren en handhaven. Ook de sluiting tussen 0:00 en 6:00 uur is nog steeds 
van kracht.

Een klein deel van de ondernemers (16 procent) ervaart dat er als gevolg van de maatregelen in hun 
bedrijf een omzet stijging is. Echter het grootste deel van de ondernemers (43 procent) ziet een omzet 
daling als gevolg van de maatregelen. De sectoren Vrij Tijd, Daghoreca en Restaurants zien nog meer 
omzetverlies.

 

Voor o.a. logiesverstrekkers zijn de reisbeperkingen voor toegang in Nederland belangrijk. Reizen kan 
ook voorwaardelijk zijn met eisen als negatief testbewijs of vaccinatiebewijs.
Een derde van de hotels ervaart in meer of mindere mate problemen. Vooral omdat de buitenlandse gas-
ten niet goed op de hoogte zijn van de regels en of geen QR-code hebben.
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De verplichte sluiting tussen 0:00 en 6:00 uur beïnvloedt de omzet van veel horecazaken. De verplich-
te sluitingstijd heeft voor een derde van de ondernemers gevolgen voor de omzet, de sectoren Natte 
Horeca (57 procent) en Vrijetijd (43 procent) hebben relatief het meeste last van de sluitingstijd. On-
dernemers lopen gemiddeld 30 procent omzet mis. Hotels worden relatief het minst getroffen door de 
sluitingstijd, zij lopen 22 procent omzet mis door de vervroegde sluiting. Als er omzet wordt misgelopen 
lopen de Natte Horeca en de Daghoreca zelfs 32 procent omzet mis.
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NOW     Horeca in mln. euro’s   Aantal met Now
1-1.0      914      21.320
2-2.0      527     10.315
3-3.1      602     17.090
4-3.2      662     15.875
5-3.3      446     12.250
6-4.0        51       2.780

Totaal Now                 3.202

TOGS/TVL    Horeca in mln. euro’s   Aantal met Tvl
1-TOGS      170     39.995
2-1      191     12.200
3-Q4 ’20     434     22.995
4-Q1 ’21     615     21.425
5-Q2 ’21     332     14.145
6-Q3 ’21     142                ?    
7-Q4 ’21 (NH)          ?                   ?

Totaal Tvl   1.884 

Uitstel belastingen   Horeca in mln. euro’s           Aantal met uitstel
per sept. ’21  1.285     16.710

Tozo   Horeca in mln. euro’s                Aantal met Tozo
1/2   ?     25.270 
3   ?     14.030

Garantiebedragen    Horeca in mln. euro’s   Aantal met garantie 
BMKB-C     130        1.420 
KKC         13           370
GO-C          92              15
COL           1                5
Qredits          30           920
TRSEC          5                5

Totaal garanties    271

Bijlage 3: Overzicht steunmaatregelen NOW, 
TVL en belastinguitstel en horeca
Periode half maart 2020 tot oktober 2021 (Bronnen CBS, UWV-factsheets NOW en RVO)

Voor de horeca waren de NOW-subsidie, de TVL-regeling en uitstel van belastingbetalingen en terug-
betalingscondities de meest relevante zaken. Uiteindelijk heeft de horeca in de afgelopen 20 maanden 
via die regelingen zo’n € 6,3 miljard euro aan compensatie ontvangen. Daarvan komt € 1 miljard van de 
NOW bij de overheid terug via de loonheffing en moet € 1,3 miljard aan uitgestelde belastinggelden weer 
worden afbetaald aan de overheid. 
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