
 

 
 
 
 

KHN: Sluiting eet- en
drinkgelegenheden in hotels toppunt
van symboolpolitiek
Het kabinet wil het stijgende aantal coronabesmettingen tegengaan, door het
ontmoedigen van kerstinkopen en samenzijn en komt met een algehele
lockdown. Er zijn voor het hele land opnieuw strenge maatregelen
aangekondigd. Hotels mogen open blijven, maar de eet- en drinkgelegenheden
in hotels moeten sluiten voor hun logiesgasten. Verder zijn er maatregelen
aangekondigd voor de sluiting van retail, scholen, sportscholen, pretparken,
dierentuinen en musea. Ook niet medische contactberoepen zijn vanaf dinsdag
15 december niet meer toegestaan. Onduidelijk is nog of het hotel-restaurant
een afhaalfunctie mag hebben voor hun hotelgasten die overnachten. Wat
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) betreft, is het niet meer dan logisch dat
hotels wel met afhalen moeten kunnen werken. Feit is dat de huidige
steunmaatregelen ontoereikend zijn, ook voor hotels.

Horeca in logies nu ook de klos
Opnieuw wordt de horeca geraakt. Dit keer zijn de hotels keihard aan de beurt. De
(zakelijke) hotels in onder andere de Randstad zitten al maanden in slecht weer. Door
het uitblijven van (internationale) zakenreizigers en toeristen is de bezettingsgraad
nihil. Het zal nog jaren duren voordat die markt weer op het oude niveau komt.
Bovendien zijn deze hotels vaak ook afhankelijk van grote internationale
evenementen, beurzen en congressen, maar met de aanhoudende onzekerheid en
het gebrek aan perspectief, is deze agenda voor de komende jaren nog leeg. De vele
kleinere- en boutique hotels hadden de afgelopen periode nog enige inkomsten omdat
overnachtingen mogelijk waren en hun restaurants open mochten blijven voor de gast
die ook overnacht. Maar nu moeten ook deze eet-en drinkgelegenheden in hotels
sluiten. Zo heeft de hotellerie er een probleem erbij. Onduidelijk is nog of het hotel-
restaurant een afhaalfunctie mag hebben voor hun hotelgasten die overnachten. Wat
KHN betreft is het niet meer dan logisch dat hotels – die een zorgplicht hebben voor
hun gasten – wel met afhalen moeten kunnen werken.

Symboolpolitiek
KHN begrijpt dat het kabinet met strengere maatregelen moet ingrijpen, maar het
gevaar zit in de kern niet in de horeca. De meeste besmettingen zijn te herleiden tot
de privésfeer, werksituaties en scholen. De buiten proportionele maatregel om ook

 



eet- en drinkgelegenheden in hotels te sluiten voor hotelgasten die overnachten zal
dan ook geen effect sorteren.

Steunmaatregelen ook voor hotels ontoereikend
De huidige steunmaatregelen zijn ontoereikend. Hotels (ook groepen) zijn vaak grote
bedrijven met enorm hoge vaste lasten en een groot team van medewerkers. De TVL-
subsidie is afhankelijk van de hoogte van de vaste lasten en het omzetverlies.
Bedrijven met minder dan 250 medewerkers krijgen een subsidie voor hun vaste
lasten, maar voor veel hotels – die zelf of als groep meer dan 250 medewerkers
hebben – gaat deze vlieger niet op. Bovendien is de subsidie max 30.000 euro per
bedrijf of groep, per maand, maar voor de meeste hotels of groepen dekt dit bij lange
na de vaste kosten niet. Ook de extra ijskastvergoeding voor voorraad en
aanpassingen zijn er niet voor de hotels. KHN roept het kabinet al maanden op om
juist nu na te denken over het middellange- en lange termijn herstel voor dit deel van
de horecasector. Aanvullende maatregelen zijn nodig om nog enige
investeringskracht te houden voor de komende jaren, omdat anders een kaalslag
dreigt. Daarnaast moet er juist nu worden nagedacht over intensieve (buitenlandse)
campagnes om Nederland weer op de kaart te zetten als veilige zakelijke- en
toeristische bestemming. Hier moet een financiële toezegging voor komen.

KHN heeft de verbeterpunten voor aanvullende steunmaatregelen kenbaar gemaakt.
Specifiek voor de hotellerie zijn de volgende drie punten cruciaal:

TVL moet ook toegankelijk worden voor bedrijven (of groepen) met meer dan
250 medewerkers.
De grens van maximaal 30.000 euro per bedrijf of groep, per maand, moet
worden losgelaten.
Minister Wiebes gaf vorige week aan dat ondernemers in gesprek moeten gaan
met hun verhuurders om in overleg tot huurverlaging te komen. Dat is natuurlijk
een illusie. Verhuurders gaan dit niet vrijwillig doen, dus overheidsingrijpen met
een verplichte risicodeling is onvermijdelijk, anders gaat dit niet gebeuren.

 

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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