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KHN waarschuwt kabinet voor 

wegvallend draagvlak en roept op tot 

heropening horeca zonder restricties 

Verantwoord én rendabel ondernemen moet weer mogelijk worden 
gemaakt 

Naar aanleiding van het gesprek met demissionair minister Grapperhaus en 

staatssecretaris Keijzer dat vanmiddag plaatsvond, roept Koninklijke Horeca 

Nederland (KHN) het demissionaire kabinet op tot heropening van de horeca. 

Nu het draagvlak voor de maatregelen afneemt en het aantal besmettingen 

stabiliseert, kan de horeca - met een gedegen heropeningsplan en protocollen -

onderdeel zijn van de oplossing. 'KHN pleit hier al maanden voor en 

ondernemers hebben laten zien dat dit verantwoord kan', aldus KHN-voorzitter 

Robèr Willemsen. Door horeca breed versoepelingen door te voeren voor zowel 

eet- en drinkgelegenheden (binnen én buiten), hotels en door op korte termijn 

ook te kijken naar mogelijkheden voor Clubs & Nightlife, kan de horeca een 

alternatief bieden voor de toenemende druk op de openbare ruimte én de basis 

leggen voor het herstel van de branche. 

Draagvlak neemt af 

Er lijkt alleen vanuit gezondheidsoogpunt naar de coronacrisis te worden gekeken en 

KHN ziet dat het draagvlak voor de coronamaatregelen enorm afneemt; mensen 

willen samenkomen. In de horeca kan dit veilig en gereguleerd. Door het loslaten van 

de restricties kun je zorgen voor de meest optimale en natuurlijke spreiding van 

mensen en kunnen ondernemers een veilige uitgaansomgeving creëren. Het uitblijven 

van concreet perspectief op heropening zonder restricties én de versoepelingen die 

voor andere branches wel aangekondigd worden, zorgt voor veel onrust bij 

ondernemers. Uit de naar buiten gekomen besluiten en gesprekken met KHN is 

gebleken dat het kabinet wederom de gemaakte afspraken niet na gaat komen. 

Opnieuw wordt de KHN-horecaroutekaart niet als basis genomen en de ruimte tussen 

de branches niet eerlijk verdeeld. Dat een wetenschappelijke onderbouwing opnieuw 

uitblijft, zorgt ervoor dat men het vertrouwen in het kabinetsbeleid verliest. KHN vreest 

daarom dat ondernemers hun eigen afwegingen maken en koers bepalen. 

Terrassen open zonder restricties 

"Bij de aangekondigde versoepelingen per 28 april, wil KHN dat ondernemers zonder 

restricties kunnen opereren op het terras en dat ook de binnenruimten verantwoord 

worden opengesteld. De heropening van terrassen alleen is voor KHN onvoldoende", 
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aldus Willemsen. Ingrediënten voor het heropeningsplan voor terrassen zijn volgens 

KHN ondernemen zonder restricties: geen eindtijd, geen maximumaantal personen 

per terras/per tafel, zoals ook beschreven in de KHN-horecaroutekaart. Om rendabel 

te kunnen exploiteren moeten ondernemers weer voluit kunnen ondernemen - zonder 

restricties - om zo te kunnen toewerken naar het herstel van de branche. KHN pleit er 

daarom voor alle restricties op de terrassen - inclusief de geopperde sluitingstijd van 

18:00 los te laten. Dit zorgt voor extra druk op handhaving na sluitingstijd, met alle 

gevolgen van dien. Bovendien is voor ondernemers juist de avond de grootste bron 

van inkomsten. Het is niet meer uit te leggen als gasten zich vervolgens na 18:00 

verplaatsen naar parken, pleinen en straten met drank en eten uit de supermarkt, 

terwijl de horeca haar deuren weer moet sluiten. 

Horeca wil voor 1 juni volledig open 

Volgens KHN is het cruciaal dat er voor de komende weken een aangepast 

stappenplan komt, waarin duidelijk staat hoe de hele horeca nog voor 1 juni haar 

deuren weer kan openen. Hierbij moet voorop staan dat alle branches gelijkwaardig 

worden behandeld. KHN roept daarom op tot horeca brede versoepelingen, waarbij 

ook de eet- en drinkgelegenheden binnen hun deuren weer mogen openen en waarbij 

hotels ook weer zonder restricties kunnen exploiteren. Het OMT heeft de restaurants 

al eerder veilig bevonden en ook de eerste signalen van de fieldlabs zijn positief, dus 

de mogelijkheden zijn er. KHN roept daarom op te kijken naar het aantal personen per 

m2 voor horeca binnen. Dit is bij grootwinkelbedrijven nu de norm, dus dit zou ook 

voor de binnenruimte in de horeca moeten gelden. Het kabinet heeft beloofd de 

ruimte voor versoepeling eerlijk te verdelen onder de branches, dus KHN verwacht 

dat de input vanuit KHN morgen wordt meegenomen in het openingsplan. 

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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