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t.a.v. Mr.drs. M.A.M. Adriaansens
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Woerden, 7 januari 2022
Onderwerp
Onze ref
Contact

: Uitnodiging kennismaking KHN
: UC22005/RW/DB/HK-Ysc
: 06-51987022/ j.kant@khn.nl

Geachte mevrouw Adriaansens,

Graag willen we het dan met u hebben over hoe we samen kunnen werken aan een snelle en
verantwoorde exit strategie. De coronacrisis heeft de afgelopen twee jaar geleid tot zeer
ingrijpende beperkingen voor de horeca, met alle gevolgen van dien. Sinds maart 2020 zijn
horecaondernemers onderworpen aan gedeeltelijke én volledige sluitingen van hun bedrijven,
beperkingen in capaciteit, beperkingen in openingstijden en de extra verantwoordelijkheden voor
de handhaving van coronamaatregelen en controle op coronatoegangsbewijzen.
Ondertussen kampen de meeste horecaondernemers met grote financiële problemen, omdat er
ondanks de steunpakketten van de overheid, onvoldoende omzet gemaakt kan worden om
betalingsachterstanden in te lopen of verder te investeren in hun bedrijf en medewerkers.
Het is, met andere woorden, van groot belang om samen vooruit te kijken naar wat er wél kan in
onze omgang met het coronavirus, in plaats van telkens terug te moeten vallen op
contactbeperkende maatregelen waardoor de horeca moet sluiten. In afwachting van het nieuwe
kabinet heeft KHN alvast het voortouw genomen door met een horecaroutekaart te komen
waarmee de horeca gefaseerd en op een veilige en verantwoorde wijze open kan. Onze
concrete inzet voor een heropeningsplan van de horeca doet niets af aan de
pandemiebestrijding, maar doet meer recht aan de uitdagingen waar horecaondernemers mee te
maken hebben. U vindt onze horecaroutekaart in de bijlage.
We hopen dat we op korte termijn met u om tafel kunnen gaan om kennis te maken. Bij voorkeur
fysiek, maar wellicht dat het in eerste instantie door de omstandigheden en maatregelen nog
digitaal zal moeten plaats vinden.
Voorts spreken we de hoop en wens uit dat deze kennismaking een goed vertrekpunt zal zijn
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KONINKLIJK VERBOND VAN ONDERNEMERS IN HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF ‘ HORECA NEDERLAND’

Gefeliciteerd met uw benoeming als minister Economische Zaken in het nieuwe kabinet Rutte IV.
Via deze weg wil Koninklijke Horeca Nederland u alvast veel succes wensen met deze
belangrijke taak, want zeker voor de horecasector zijn de uitdagingen door de coronacrisis groot.
Daarom willen wij ook van deze gelegenheid gebruik maken om het verzoek te doen om op korte
termijn een (digitaal) kennismakingsgesprek in te plannen.

voor de komende jaren waarin we graag constructief met u samenwerken zodat de horeca, als
huiskamer van de samenleving, weer kan bloeien.
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Horeca Nederland

Robèr Willemsen
Voorzitter

Dirk S. Beljaarts
Algemeen directeur
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Bijlage: 1

Horecaroutekaart voor verantwoorde heropening
Met deze horecaroutekaart laat Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zien dat de horeca gefaseerd op
een veilige en verantwoorde wijze open kan. De routekaart is gebaseerd op ervaringen en adviezen van
horecaondernemers en bevat concrete suggesties om per direct, maar anders uiterlijk 15 januari tot
heropening van de horeca te komen.
Het belang van de horeca als veilige ontmoetingsplaats van mensen (op afstand en met regels) is groot. Met
onderstaand stappenplan kan de horeca ‘samenzijn’ op een veilige manier faciliteren, zonder dat dit ten koste
gaat van de pandemiebestrijding. Door te kijken naar wat er wél kan, kunnen we samen toewerken naar een
volledige heropening. De horeca is er klaar voor.
Naast dit plan voor de heropening op korte termijn, zet KHN in op financiële compensatie zolang er
maatregelen gelden. Ook pleit KHN voor een coronaherstelplan én een duidelijke exitstrategie die de horeca
duidelijkheid moet geven voor de komende weken, maanden en jaren.

Fase 1
15 januari
Eet- en drinkgelegenheden

Fase 2
1 februari

Fase 3
15 februari

Toegangsstop 22.00 uur

Toegangsstop 00.00 uur

Normale sluitingstijden

Controle op CTB

Controle op CTB

Controle op CTB

Verplichte placering

Afhalen en bezorgen blijft
mogelijk

Afhalen en bezorgen blijft
mogelijk

Afhalen en bezorgen blijft
mogelijk

Buitenterrassen

Verplichte placering

Geen restricties

Geen restricties

Clubs en
Discotheken

Toegangsstop/sluitingstijden zoals bij eet- en
drinkgelegenheden

Toegangsstop/sluitingstijden zoals bij eet- en
drinkgelegenheden

Toegangsstop/sluitingstijden zoals bij eet- en
drinkgelegenheden

Controle op CTB

Controle op CTB

Controle op CTB

Reguliere capaciteit

Reguliere capaciteit

Reguliere capaciteit

Toegangsstop/
sluitingstijden zoals bij eeten drinkgelegenheden

Toegangsstop/
sluitingstijden zoals bij eeten drinkgelegenheden

Toegangsstop/
sluitingstijden zoals bij eeten drinkgelegenheden

Controle op CTB

Controle op CTB

Controle op CTB

Verplichte placering

Reguliere capaciteit

Reguliere capaciteit

Zaalverhuur
(tav zakelijke bijeenkomsten
en feesten en partijen ‘binnen’
gelden de regels die ook voor
‘binnenevenementen’ gelden)

Het logiesgedeelte van hotels wordt niet apart benoemd in bovenstaande routekaart. Deze zijn reeds open.

Deze routekaart is gebaseerd op de informatie die voorhanden was op 4 januari 2022 en zal waar nodig worden geüpdatet.
Voor meer informatie van Koninklijke Horeca Nederland over corona en horeca zie ook khn.nl/corona

