
 

 
 
 
 

Horeca mag voorzichtig open, robuust
steunpakket blijft noodzakelijk
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is blij dat de eerste stap richting de
heropening van de horeca is gezet. De vandaag aangekondigde verlichting van
de coronamaatregelen tijdens de persconferentie van het kabinet bieden een
bescheiden perspectief voor de horeca. De gevolgen van de intelligente
lockdown in Nederland hebben de horecabranche keihard geraakt en het einde
is nog lang niet in zicht. Vanaf 1 juni - 12 uur ’s middags - mogen
horecaondernemers zowel op de terrassen maar ook ‘binnen’ weer gasten
ontvangen, maar wel met restricties. Hierbij geldt voor binnen: op reservering,
een gezondheidscheck en maximaal 30 personen tegelijkertijd binnen én met
1,5 meter afstand. Dit is in lijn met de vooraankondiging op 6 mei en een eerste
stap in de goede richting.

Voorwaarden heropening
De afgelopen periode heeft KHN overleg gevoerd met de verschillende ministeries om
samen te komen tot een verantwoorde opening. Horecaondernemers krijgen nu
langzaam de verwachte ruimte om hun onderneming weer op te starten. Wel gelden
er de komende periode beperkte voorwaarden:

Horecamedewerkers moeten triage hanteren; een gezondheidscheck waarbij
wordt gevraagd of gasten geen gezondheidsklachten hebben of recent hebben
gehad.
1,5 meter afstand blijft de norm. Zowel op de terrassen als in horecabedrijven
moeten gasten op 1,5 meter afstand van elkaar zijn. Uitzondering hierop
vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen.
Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die
geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
Er komt een pilot met schermen in de horeca als alternatief voor de 1,5 meter
afstand. Als de uitkomsten daarvan positief zijn, kunnen schermen worden
toegepast.
Clubs en discotheken blijven volgens het overheidsbesluit voorlopig gesloten.

De komende dagen wordt de praktische invulling van de nieuwe maatregelen verder
uitgewerkt en wordt het protocol ‘heropening horeca’ hierop aangepast.

KHN-voorzitter Rober Willemsen: “Wij zijn blij dat het geboden perspectief op 6 mei
nu vorm heeft gekregen en we per 1 juni onze deuren weer voorzichtig mogen
openen. De restricties maken het voor veel horecaondernemers helaas nog steeds

 



onwerkbaar. We begrijpen goed dat gezondheid enorm belangrijk is en we willen geen
van allen dat het virus weer oplaait. Maar de nood bij ondernemers is hoog; het water
staat ons echt aan de lippen. Dus we kunnen dan ook niet wachten om onze gasten
weer te verwelkomen en verantwoord open te gaan. Wel blijft aanvullende steun
keihard nodig om ervoor te zorgen dat de branche het overleeft.”

Samen toewerken naar verdere versoepelingen
De afgelopen periode heeft KHN meerdere gesprekken gevoerd met alle betrokkenen
en heeft KHN ontzettend hard haar best gedaan om tot veilige, passende en werkbare
oplossingen voor de horeca te komen. Ook vlak voor de persconferentie vond er nog
een overleg plaats tussen KHN, minister Grapperhaus en twee burgemeesters
namens de VNG, waarbij alle partijen onderstreepten dat het goed is dat de horeca op
deze manier weer open kan. Komende weken zullen alle betrokken partijen de
gesprekken voortzetten. Robèr Willemsen: “Het blijft een teleurstelling om onder deze
restricties open te gaan; voor de meeste bedrijven betekent dit nog steeds geen
rendabele bedrijfsvoering. Maar het is positief dat we hiermee de weg inslaan om
verantwoord de bedrijfsvoering weer op te starten.”

Het ‘nieuwe normaal’ onwerkbaar voor de horeca: robuust steunpakket
noodzakelijk
KHN heeft bij het indienen van het concept-protocol enkele weken geleden ook een
duidelijke kanttekening geplaatst: Dat 1,5 meter afstand houden in flink wat situaties
technisch onmogelijk is. Maar voor de meeste horecazaken zal het financieel ook niet
rendabel zijn. Het huidige steunpakket is onvoldoende en dekt niet alle kosten die
voor veel horecaondernemers gewoon doorlopen. KHN roept het kabinet dan ook
dringend op per omgaande met aanvullende steunmaatregelen te komen om de
horecabranche door de coronacrisis heen te helpen. De belangrijkste vier kernpunten
uit het KHN-noodplan zijn:

1.  Het verhogen van de compensatie van de werkgeverslasten van 30% tot 40%,
zodat de 90% compensatie ook écht dicht bij de 90% van de loonkosten in de
buurt komt.

2. Het hanteren van een reële maand als maart als referentiemaand i.p.v. januari;
3. Een compensatie van vaste lasten, zoals huur;
4. Een versoepelde WW voor medewerkers.

En dit alles voorafgegaan door een reparatie van de NOW1, zodat ook voor het eerste
kwartaal het kabinet zorgdraagt voor een afdoende dekkend steunpakket. Deze
reparatie hebben vele horecaondernemers simpelweg nodig om de komende weken
te overleven. KHN vertrouwt er op dat het kabinet zo snel mogelijk met maatregelen
komt, die recht doen aan het ondernemerschap binnen de horecabranche.
 

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land. Met ruim

230 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij ruim 20.000 horecaondernemers met

zo’n 255.000 horecamedewerkers. Wij staan voor een professionele en toekomstbestendige

horecabranche. Onze leden ondersteunen wij door lobby, advies en financiële ledenvoordelen. Zo

geeft KHN de horeca power.
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