Woordvoerders Corona Steundebat d.d. 28 januari 2021

Woerden, 26 januari 2021
Betreft: KHN-input voor verbetering van de Corona Steunmaatregelen

Geachte dames en heren,
Donderdag 21 januari jl. hebben de ministers Van ’t Wout, Koolmees en Hoekstra nieuwe, extra
aanvullende steunmaatregelen aangekondigd. Aanstaande donderdag 28 januari as voert u over
dit pakket een plenair debat in de Tweede Kamer. Via deze brief willen we u meegeven hoe KHN
de extra steunmaatregelen waardeert en vooral welke verbeteringen noodzakelijk zijn om het
steunpakket nog beter te maken.
KHN geeft hieronder 5 praktische en naar ons inzicht noodzakelijke verbeterpunten.
Laat ons om te beginnen opmerken dat Koninklijke Horeca Nederland blij is met de extra
steunmaatregelen die vorige week donderdag bekend zijn gemaakt. De extra steun is meer dan
nodig want het vooruitzicht op de korte termijn is natuurlijk uiterst somber. De verwachting is niet
dat de coronamaatregelen op korte termijn zullen worden versoepeld en als er versoepeld wordt
dan zal dat onder voorwaarden en met beperkingen gebeuren. Kortom, we zijn er met z’n allen
nog lang niet.
Is de extra steun voldoende? Als we eerlijk zijn helaas nog niet. Dat ligt niet zozeer aan de
intentie, maar meer aan de uitwerking.
De coronacrisis duurt al erg lang. Bijna een jaar en zicht op voluit exploiteren is er helaas nog
niet. De meeste horecaondernemers hebben tot en met 9 februari te maken met minimaal 6
maanden sluiting (15/3-01/06/20 en 14/10/20-09/02/21). Minimaal want exploitatie van clubs en
nightlife en evenementen was de hele periode 15/3/20-9/2/21 en later sowieso niet mogelijk.
Reisbeperkingen maken logies van buitenlandse zakelijke reizigers en toeristen moeilijk. De
ondernemers teerden en teren in op reserve. Als steun dan niet bijpast tot 100% van de feitelijke
kosten dan betekent dit simpelweg dat ondernemers nog steeds geld zelf moeten bijpassen.
Stoppen zonder extra kosten en schulden is niet mogelijk.
Het is echt goed dat er eindelijk een regeling voor ‘starters’ gaat komen. KHN heeft er lange tijd
om gevraagd, de eerste echte stap is nu eindelijk gezet. Maar, bij de uitwerking van die regeling
zal nog echt goed naar details gekeken moeten worden, want er vallen door verschillen in
formele en feitelijke start nog flink wat starters buiten de boot.
Nu komt het eropaan dat de steunmaatregelen zo worden verbeterd dat de kans voor
horecaondernemers om daadwerkelijk het einde van de coronatunnel te halen zo groot mogelijk
wordt.
Er zijn wat KHN betreft verbeteringen nodig op in ieder geval de volgende punten:
1. Structurele verbetering NOW en Tvl naar 100%, in ieder geval over de periode van
sluiting door de overheidsmaatregelen

2. Structurele verdere verbetering TVL, in het bijzonder:
a. Groep/concernbenadering MKB en niet-MKB: elke onderneming beoordelen op
een eigen maximum van 330.000 subsidie en een groepsmaximum of maximum
voor de grote ondernemingen van nu nog 3 miljoen volgens de door de EU
toegestane bedragen en niet de voorgestelde 400k (richting de EU zou de lobby
moeten worden ingezet, zoals onder andere vanuit onze Europese koepel Hotrec
wordt gevoerd, om de maximale grens te verhogen naar 10 miljoen en het pakket
te verlengen).
De concernbenadering in de Now is relevant als spiegel. Daar is de beoordeling
van de loonsomcompensatie per concerndeel naar het gemiddelde gehele
concernomzetverlies in plaats van de individuele omzet zelf. De middeling is dan
over het concern, de concernsolidariteit. Dat kan ook in de Tvl.
b. Verbeter de compensatie bij meerdere sbi-codes per inschrijving. Er is geen
hoofdinschrijving dus ALLE relevante sbi-codes moeten worden gecompenseerd.
Werk dat uit in samenspraak met het bedrijfsleven.
c. Verbeter de startersbenadering door de formele inschrijving en de feitelijke start
met omzet te onderscheiden. Voor horeca gaat het om de feitelijke start van
exploitatie en die is in de meeste gevallen later dan de datum van inschrijving bij
de KvK. De plannen voor zover ze nu bekend zijn gemaakt voorzien in een
regeling voor starters vanaf Q1 2021. Veel schade is geleden in 2020, ook daar
zou een oplossing voor moeten komen.
3. Vergoed via het UWV rechtstreeks aan de werknemer de transitievergoeding bij
economisch ontslag voor de werknemer.
4. Kwijtschelden schulden door de overheid als bijdrage in schuldverlichting, zowel
belastingdienst als terug te betalen subsidievoorschotten.
5. De regelingen hebben in de uitvoering invulling of hardheidclausules nodig, daarom ook
evalueren van die administratieve regels die tot telkens minder subsidie leiden. Doe dat
samen met het bedrijfsleven en op zeer korte termijn.
Tot slot. KHN dringt aan op een concreet heropeningsplan zodat ook de horeca weer open kan
voor gasten. Dat kan volgens KHN op een verantwoorde manier zodra cijfers een versoepeling
mogelijk maken en kan in ieder geval gelijktijdig met heropening van de retail.
Een heropeningsplan dat concreet perspectief biedt moet er zo snel mogelijk komen.
We zijn altijd bereid om onze standpunten en suggesties nader toe te lichten. We wensen u een
goed debat toe.
Met vriendelijke groet,
Koninklijke Horeca Nederland
Dirk Beljaarts
Algemeen Directeur
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