
 

 
 
 
 

Heropening terrassen mogelijk pas op
31 maart. KHN roept kabinet op nu
daadkrachtig door te pakken.
Ook de komende weken kan de horeca niet op versoepelingen rekenen.
Vanavond maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge bekend
dat er op 15 maart geen nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen
komen die voor de horeca een verschil maken. De avondklok blijft tot en met 30
maart in stand. Wel heeft het kabinet aangegeven voorbereidingen te treffen
voor mogelijke versoepelingen eind maart. Als de besmettingscijfers dalen, dan
komt er mogelijk over drie weken wat meer ruimte en kunnen de terrassen
onder voorwaarden weer open; een klein lichtpuntje. Langzaam maar zeker
komt er een beetje licht aan het eind van de tunnel. Maar het is nu tijd voor het
kabinet om daadkrachtig door te pakken en te kijken welke versoepelingen uit
de KHN horecaroutekaart kunnen worden toegepast.

In gesprek met het kabinet
De afgelopen week heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) meerdere gesprekken
gevoerd met het kabinet over de voortgang van de heropening van de horeca. Op
aandringen van KHN heeft het kabinet te kennen gegeven de horeca graag mee te
nemen als oplossing en te willen kijken naar waar er versoepelingen mogelijk zijn.
KHN heeft er op aangedrongen om verder te kijken dan alleen het openen van de
terrassen; dit is slechts voor een klein deel van de horecaondernemers een
verbetering.

Terrassen mogelijk open. Maar wat betekent dit voor de branche als geheel?
Het kabinet heeft het OMT vorige week om advies gevraagd onder welke
omstandigheden de terrassen weer open kunnen. Als op 23 maart de IC- en
ziekenhuisopnamen stabiel zijn en het lukt om het reproductiegetal onder de 1 te
houden, dan ziet demissionair minister De Jonge weer ruimte voor het heropenen van
de terrassen. Dit kan dan waarschijnlijk per 31 maart onder strenge voorwaarden:
maximaal aantal personen per terras, per tafel én met inachtneming van anderhalve
meter afstand.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Met de lente in aantocht is het noodzakelijk dat de
terrassen op 31 maart weer open kunnen; het is een eerste stap. Echter zijn wij van
mening dat het eerder kan én moet. Het ontbeert het kabinet aan vertrouwen, terwijl
er zeer gedegen plannen liggen. Naast versoepelingen voor de terrassen vinden wij

 



écht dat er een breder deel van de horeca op een veilige en verantwoorde manier
open móet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opening van de eet- en
drinkgelegenheden in hotels voor de hotelgasten en de opening van restaurants en
cafés onder voorwaarden volgens fase 1 van de KHN horecaroutekaart.”

Versoepelen middels KHN routekaart
KHN blijft daarom vol inzetten op heropening volgens de KHN routekaart en
aandringen op meer branchebrede versoepelingen, omdat dat veilig én verantwoord
kan. Hotels, restaurants, cafés, dag horeca, cateraars, clubs & nightlife bedrijven en
bedrijven die een belangrijke rol vervullen in leisure & toerisme kunnen niet wachten
om hun gasten weer te verwelkomen. De komende periode blijft KHN in gesprek met
het kabinet over hoe de horecaroutekaart onderdeel kan zijn van de oplossing in het
proces richting het heropenen van de economie.

Meer versoepelingen en volledige compensatie zijn noodzakelijk
Het is belangrijk dat het kabinet zowel ondernemers als ook de samenleving weer
ruimte biedt. Vanzelfsprekend verantwoord, maar er kan meer dan het kabinet nu
bekend heeft gemaakt. Zolang er voor een groot deel van de horeca geen
versoepelingen worden aangekondigd, is het echt noodzakelijk dat ondernemers
consequent en volledig worden gecompenseerd. Na een jaar corona, waarvan de
horeca 7,5 maand – in sommige gevallen zelfs een jaar – gesloten is, kun je
ondernemers niet laten barsten met een gedeeltelijke vergoeding. “KHN zet al
maanden in op de verbetering van de steunpakketten. In de gesprekken van vorige
week hebben we dit opnieuw aangekaart en het belang van gerichte financiële én
volledige compensatie benadrukt. Premier Rutte kondigde vanavond aan dat er
opnieuw naar de steunpakketten wordt gekeken. Wij zetten alles op alles om ervoor te
zorgen dat het kabinet woord houdt”, aldus Willemsen. 
 

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.

 
 Koninklijke Horeca NederlandKoninklijke Horeca Nederland

WoordvoerderWoordvoerder
pers@khn.nlpers@khn.nl
+ 31 6 51 59 20 94+ 31 6 51 59 20 94  
  

      

  

www.khn.nlwww.khn.nl  
 

 
Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.

https://www.khn.nl/nieuws/khn-presenteert-horecaroutekaart-voor-verantwoorde-heropening-1
mailto:pers@khn.nl
https://twitter.com/KHN
https://linkedin.com/company/46839/admin/
https://www.facebook.com/KoninklijkeHorecaNederland
https://www.khn.nl/
https://khn.smart.pr/[UNSUBSCRIBE]

