Notitie van Koninklijke Horeca Nederland voor de leden van de Vaste Commissie Economische
Zaken en Klimaat ten behoeve van het AO Toerisme op 9 september a.s.
Afgelopen week presenteerde het kabinet de hoofdlijnen van het derde noodpakket
steunmaatregelen. Dat deze steunmaatregelen hard nodig zijn, bewijzen ook de CBS-cijfers over het
tweede kwartaal die deze week werden gepresenteerd en waaruit een ongekende omzetdaling voor
de horeca blijkt: voor eet- en drinkgelegenheden bijna 50% en voor cafés zelfs bijna 60%. Ook de
komende maanden worden voor de horeca zwaar: de zomer met het terrasweer is voorbij, binnen is
de gastencapaciteit door de coronamaatregelen laag en veel bedrijven hebben door lage
zomeromzetten geen buffer kunnen opbouwen voor de winter. Zonder steun van de overheid gaan
veel bedrijven, ook grotere bedrijven zoals hotels, het niet redden.
Dat is niet alleen voor die bedrijven ingrijpend. De horeca vervult in onze samenleving een essentiële
rol in het sociale verkeer. Juist in deze tijd hebben mensen behoefte aan een plaats waar zij (veilig)
bij elkaar kunnen komen. Als hiervoor onvoldoende mogelijkheden zijn, geeft dit stress en onrust.
KHN brengt voor het AO van 9 september a.s. graag het volgende onder de aandacht van de Vaste
Commissie Economische Zaken en Klimaat:
Positief vindt KHN:
* De duur van dit pakket geeft voor langere tijd houvast aan ondernemers.
* Hotels, eet- en drinkgelegenheden, seizoenbedrijven, clubs, nachtleven, evenementen en cateraars
worden als logische steunontvanger gezien.
* Door de voorwaarden die worden gesteld wordt aan bedrijven ruimte gegeven voor aanpassing van
hun bedrijfsvoering. Ontslag of natuurlijk verloop heeft geen invloed op de subsidie.

Vier punten cruciaal voor de horeca
Er zijn vier punten die volgens KHN cruciaal zijn voor een toereikend noodpakket:
1. Transitievergoeding via het UWV
KHN vindt het noodzakelijk dat de transitievergoeding voor MKB-bedrijven, die aanspraak hebben op
NOW of TVL, via het UWV aan de werknemer wordt vergoed. Zo wordt het eigen vermogen van
bedrijven niet verder uitgehold. Daarmee voorkom je faillissementen en nog meer ontslagen.
Bovendien kan het MKB-bedrijf kan zich dan sneller aanpassen en weer groeien. Dit is nog niet
geregeld.
2. Bij eindafrekening steunmaatregelen kunnen uitgaan van jaaromzet en kosten 2020
Er moet een oplossing komen voor de mismatch tussen de perioden van omzetverlies met de periode
waarover loonkosten en vaste lasten worden gesubsidieerd. Bij seizoenbedrijven en bedrijven met
relatief veel vaste lasten lopen omzetverlies en kosten niet gelijk. De huidige NOW-en TVL-regelingen
gaan er teveel vanuit dat omzet en kosten ongeveer gelijkmatig over een jaar verdeeld zijn. Dat is bij
deze bedrijven niet het geval. Deze ongelijkheid kun je corrigeren door voor bepaalde vormen van
bedrijvigheid het mogelijk te maken dat bij de eindafrekening van de steunmaatregelen de jaaromzet
en kosten over 2020 mogen worden vergeleken met 2019. Zo kan je dan het omzetverlies bepalen
om dit in een eindafrekening te herstellen.

3. Maak het voor het gewone MKB gemakkelijk
Het geven van subsidie op het aanpassen van de bedrijfsvoering moet juist voor het gewone MKB als
de horecabranche, eenvoudig en makkelijk aan te vragen moeten zijn. Zonder ingewikkelde
voorwaarden als ‘vergroening’, ‘innovatie’ en ‘high skills’.
4. Uitkoopregeling of extra bijdrage voor bedrijven die echt niet KUNNEN exploiteren
KHN ziet dat soms voortzetten van het bedrijf door de coronamaatregelen onmogelijk wordt. Denk
aan clubs, nachtleven en evenementen. KHN wil dat de overheid die bedrijven helpt om te stoppen
door afwikkelingskosten en aflossingen af te kopen.

En verder voor de toekomst:
Steunmaatregelen zijn nu heel belangrijk maar onze sector kijkt ook al verder. Want ook al zit de
horeca nu in heel zwaar weer, dit is zeker niet het einde van de gastvrijheidssector. Maar de steun
van de overheid is ook hard nodig om straks weer een gezonde basis van bestaan te kunnen hebben.
Wat heeft de horeca hiervoor nodig?
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Fiscale maatregelen zijn nodig, zoals het snel kunnen verrekenen van het verlies 2020 met winst
2019, hogere vrijstelling voor MKB in de werkkostenregeling, ook in 2021, en onder meer
kwijtschelden van uitgestelde betalingen als dat niet in 48 maanden kan worden afbetaald.
Snelle realisatie van de wetgeving rond verplichte schuldreductie door een afgedwongen
akkoord van schuldeisers met ondersteunen van een Rijksbijdrage.
Het maximaal te ontvangen bedrag bij de TVL voor vaste lasten bij bedrijven die nog steeds
geconfronteerd zijn met sluiting (clubs, discotheken), seizoenbedrijven en kapitaalintensieve
bedrijven omhoog (nu € 90.000 voor 3 maanden).
Schrap hoge premie Wab, oproepbepalingen Wab en regel minder last in first out en een
vereenvoudigde afspiegeling bij ontslag mkb bedrijven 250- en regel daarvoor een periode ww
met budget verplicht omscholen. Maak deeltijd-ww mogelijk.
Investeer in een publiekscampagne: ‘Veilig uitgaan’ en appeleer daarmee aan de
verantwoordelijkheid van gasten en ondernemers.
Gericht investeringsfonds of transitiefonds horeca, toerisme en vrije tijd voor herstel en
innovatie na de coronacrisis en een transitiepakket om naar een aangepast verdienmodel te
komen.
Zet in getroffen sectoren zoals de horeca niet alleen in op omscholing maar ook op bijscholing.
Investeren in opleiden voor werk is belangrijk. We zijn dan ook blij met de middelen die het
kabinet hiervoor wil reserveren. Tijdelijk hebben we minder werk, maar zodra de horeca zich
herstelt, zal ook de vraag naar personeel weer (fors) aantrekken. Gebrek aan personeel moet dan
niet de remmende factor voor herstel zijn. Zet als kabinet dus niet in op eenzijdig omscholing
naar andere sectoren.
Draag bij aan een grootschalige campagne na de coronacrisis om toeristisch Nederland weer op
de kaart te zetten. Andere landen zullen dit zeker ook doen.
Verlaag tijdelijk zowel het standaard als het verlaagde btw-tarief. Ter vergelijking: In Duitsland
geldt voor Hotels, restaurants en catering tot 31 december 5% en voor de restaurants en catering
in de eerste helft van 2021 7%. En Oostenrijk heeft tot einde 2020 de btw voor gastvrijheid op 5%
gezet, inclusief dranken.

