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KHN: Intensieve lobby werpt vruchten
af. Cafés en restaurants vanaf 5 juni
weer open. 
Vervolgstap richting volledige heropening horeca gezet en
voorzichtig perspectief voor de nog gesloten sectoren.

Vanavond maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge de
eerstvolgende versoepelingen bekend, waaronder cruciale versnelde
versoepelingen voor de horeca. Zowel restaurants als cafés mogen vanaf 5 juni
hun deuren – onder voorwaarden - weer openen. KHN pleit er al weken voor dat
bij de definitieve besluitvorming voor stap 3 in het openingsplan er geen
onderscheid moet worden gemaakt tussen ‘horeca voor uit eten’ en ‘overige
horeca’ en heeft er ook voor gepleit om stap 3 van het openingsplan eerder te
nemen dan aanvankelijk voorzien. En mét succes. Een groot deel van de
horeca, waaronder restaurants, cafés en eet-en drinkgelegenheden in hotels,
gaat nu in één keer open op 5 juni.

Versnelde heropening groot deel horeca
De horeca kan én wil verantwoord en veilig weer open. Deze week erkende
demissionair minister Grapperhaus dit en gaf ook aan af te willen van het onderscheid
tussen ´natte´ en ´droge´ horeca. KHN heeft ook de afgelopen dagen intensief
gelobbyd om de versoepelingen voor de horeca versneld door te voeren. Voor
restaurants betekent dit vier dagen eerder dan gepland, voor de ‘overige horeca’,
zelfs ruim drie weken eerder. Vanmiddag vond er nog een bestuurlijk overleg plaats
en is het op lang aandringen van KHN vandaag ook nog gelukt – ondanks onze
voorkeur voor een m2 norm - om van 30 naar 50 personen te gaan en ook nog eens
per ruimte, in plaats van per exploitatie. Ook grote zalen met meer dan 1000
zitplaatsen mogen 250 mensen geplaceerd ontvangen. Belangrijke verruimingen die
voor veel ondernemers het verschil kunnen maken.

Langzaam maar zeker komt er nu echt licht aan het einde van de tunnel. Stap 4 en 5
van de routekaart worden samengevoegd en waarschijnlijk op 30 juni ingevoerd.
Hierover wordt in de komende weken meer bekend gemaakt. Hierbij worden mogelijk
de aantallen personen per ruimte verder losgelaten en kunnen doorstroomlocaties
zoals evenementen, discotheken en nachtclubs hun gasten zonder 1,5 meter
ontvangen als ze werken met toegangstesten.

Voorwaarden heropening & snel verder versoepelen
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De afgelopen dagen heeft KHN overleg gevoerd met de verschillende ministeries om
samen te komen tot een verantwoorde opening van zowel de restaurants als de
cafés. Horecaondernemers krijgen nu langzaam de verwachte ruimte om hun
onderneming weer op te starten. Wel gelden er de komende periode nog wel de
nodige beperkingen. De belangrijkste:

Maximaal 4 personen aan een tafel;
Maximaal 50 personen per ruimte (tenzij een ondernemer werkt met
toegangstesten);
Verplichte reservering, registratie, triage en placering (zitplaats);
22.00 uur sluiting (geldt ook voor terrassen).

KHN-voorzitter Rober Willemsen: “Ik ben blij dat we volgende week zaterdag met
meer horecabedrijven meer ruimte krijgen, al is het teleurstellend dat er geen verdere
versoepelingen voor terrassen komen. Zeker met het EK in aantocht.”

Perspectief voor horeca & toerisme cruciaal
De afgelopen periode heeft KHN ontzettend hard haar best gedaan om tot werkbare
oplossingen voor de horeca te komen. Voor veel sectoren is er echter nog steeds
geen perspectief. Omdat de anderhalve meter regels niet rendabel zijn, maar ook
omdat grote (zakelijke) bijenkomsten en op kantoor werken nog niet gefaciliteerd
worden. Hotels hebben het zwaar door het nagenoeg stilleggen van (buitenlands)
toerisme en zakelijk verkeer en voor (party)cateraars blijft de groepsbeperking een
enorme rem. KHN pleit er dan ook voor de horeca mee te nemen als onderdeel van
de oplossing. “Nu is het zaak dat we zo snel mogelijk doorschakelen en dat zo snel
mogelijk de restricties verder worden afgebouwd, zodat we deze zomer weer voluit en
zonder belemmeringen kunnen toewerken naar een rendabele exploitatie”, aldus
Willemsen.

Voortzetting steunpakket vanaf 1 juli
Gisteren maakte het kabinet bekend dat ondernemers ook in het derde kwartaal
kunnen rekenen op financiële compensatie vanuit de overheid en dat een aantal
probleempunten in de steunpakketten worden opgelost. Dit is noodzakelijk omdat
volledige exploitatie zonder beperkingen voorlopig uitblijft voor de horeca en een
aantal sectoren nog steeds weinig- tot geen perspectief heeft. Daarom pleit KHN voor
het voortzetten en verbeteren van de steunpakketten en voor een CoronaHerstelplan
om de sector toekomstperspectief te bieden.

 

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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