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: Horecaroutekaart en samenwerking
: UC22009/DB/HK/QHO-lris
: 06-51987022/ j.kant@khn.nl

Geachte heer Van Zanen, beste Jan,

Volgens KHN is dit het moment om samen te kijken naar wat er wél kan in plaats van telkens
terug te moeten vallen op lockdownachtige maatregelen. Wij hebben daarom een
horecaroutekaart ontwikkeld waarmee de horeca gefaseerd en op een veilige en verantwoorde
wijze open kan. Je vindt onze horecaroutekaart in de bijlage. Met ons weloverwogen plan voor
een verantwoorde heropening hopen we dat het nieuwe kabinet de stap zet om ondernemers
weer perspectief te bieden.
In de eerste plaats willen we de horecaroutekaart natuurlijk met jou, als voorzitter de VNG,
delen. Daarnaast vragen wij je om onze oproep te ondersteunen en het stuk breder te delen,
zodat we gezamenlijk de noodzaak van verantwoorde en snelle heropening in Den Haag kunnen
benadrukken. 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.
We hopen te kunnen rekenen op de steun van de VNG en haar leden en zijn natuurlijk te allen
tijde bereid om de horecaroutekaart nader toe te lichten.
www.khn.nl
Koninklijke Horeca Nederland
Postbus 566
3440 AN Woerden
Wipmolenlaan 1
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KONINKLIJK VERBOND VAN ONDERNEMERS IN HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF ‘ HORECA NEDERLAND’

Een ‘spannende week’ noemde burgemeester Hubert Bruls en voorzitter van het
Veiligheidsberaad het vandaag in De Gelderlander. Daar zijn horecaondernemers het zeker met
hem over eens, want de huidige lockdown-maatregelen hakken er keihard in bij de horeca. En
deze lockdown volgde op al die andere beperkende maatregelen die de horeca de afgelopen
twee jaar door de overheid heeft opgelegd gekregen. In hetzelfde interview gaf Hubert Bruls aan
dat de VNG deze week met een statement komt om aandacht te vragen voor de positie van
ondernemers. In aanloop naar de vergadering van de VNG van aanstaande donderdag en de
aangekondigde persconferentie van aanstaande vrijdag, vragen wij daarom ook jouw steun voor
de situatie van de horecaondernemers.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Horeca Nederland

Robèr Willemsen
Voorzitter

Dirk Beljaarts
Algemeen Directeur
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KONINKLIJK VERBOND VAN ONDERNEMERS IN HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF ‘ HORECA NEDERLAND’

Bijlage: KHN horecaroutekaart, januari 2022

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 22.00 uur

Toegangsstop 00.00 uur

Normale sluitingstijden

Controle op CTB

Controle op CTB

Controle op CTB

Verplichte placering

Reguliere capaciteit

Reguliere capaciteit

Toegangsstop 22.00 uur

Toegangsstop 00.00 uur

Normale sluitingstijden

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

