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Geachte heren Wiebes en Koolmees, 
 
De afgelopen maanden is  meer dan ooit sprake van veelvuldig contact tussen de  
departementen (o.a. EZK, J&V en SZW) en Koninklijke Horeca Nederland. Die contacten zijn in 
de beginfase van de coronacrisis met name geweest over protocollen en de moeilijke situatie 
waar de gehele horecasector in terecht kwam door de overheidsmaatregelen om het virus te 
bestrijden. De departementen, waaronder de minister van J&V en staatssecretaris van EZK, zijn 
ook betrokken geweest bij de bestuurlijke overleggen over de coronamaatregelen ten aanzien 
van de horeca.  
In de laatste periode is er vooral contact met het ministerie van EZK met betrekking tot de 
‘slimme maatregelen’ die we willen realiseren voor de toekomst. We verwachten snel te kunnen 
starten met de fieldlabs en hopen van ganser harte dat dit project gaat leiden tot het beoogde 
doel; namelijk wat KHN betreft een fijnmaziger systeem van activiteiten en maatregelen dat ertoe 
moet leiden dat meer horecabedrijven meer exploitatiemogelijkheden krijgen zonder dat dit ten 
koste gaat van het bestrijden van het virus.  
 
In deze brief vragen we uw aandacht voor een andere kwestie.  
Namelijk de zeer precaire positie waarin ‘starters’ in deze bijzondere coronatijden verkeren. 
Het is een kwestie waarvoor reeds in een eerder stadium aandacht gevraagd is, zowel door KHN 
rechtstreeks als via VNO-NCW/MKB-Nederland. 
 
De vragen en noodkreten van de ‘starters’ uit de KHN-achterban nemen de afgelopen weken 
enorm toe. Het concrete probleem is dat deze bedrijven niet of nauwelijks in aanmerking komen 
voor steun uit de NOW- en TVL-regelingen.  
Kamerlid Thierry Aartsen heeft hier tijdens het coronadebat van dinsdag 3 november vragen 
over gesteld.  
 
In de beantwoording van de vragen van de heer Aartsen door de heer Koolmees is de kern van 
het probleem zeer duidelijk geworden. Wat is het probleem bij ‘starters’? 
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• er is geen referentieomzet voor 1 maart 2020  

• wat een beoordeling van het omzetverlies lastig maakt 

• wat volgens het kabinet maakt dat de regeling voor ‘starters’ onuitvoerbaar is. 
 
Die redenering is misschien vanuit het oogpunt van beheersbaarheid en het beperken van de 
kansen op fraude logisch, maar is voor de bewuste ondernemers uitermate onbevredigend. 
In het bijzonder als het gaat om starters die vóór 15 maart 2020 (de startdatum van de eerste 
lockdown) verplichtingen zijn gaan. 
Denk dan aan verplichtingen ten aanzien van personeel dat is aangenomen, verplichtingen (bv 
huur, hypotheek, lening ten behoeve van verbouwingen) ten aanzien van de bedrijfsruimte waar 
het bedrijf zal worden gevestigd dan wel contractuele overnameverplichtingen met betrekking tot 
toen reeds bestaande bedrijven. 
In al deze gevallen zijn (vaak langlopende) verplichtingen aangegaan op een moment dat nog 
niet kon worden voorzien dat corona zo’n enorme impact zou gaan hebben, laat staan dat kon 
worden voorzien dat er steunmaatregelen zouden gaan komen en hoe dan de voorwaarden van 
die steunmaatregelen eruit zouden gaan zien. Gemeenschappelijk hebben ze dat er geen 
referentieomzet is vóór 1 maart wat betekent dat NOW en TVL niet aan de orde is. Eenmalig  
€ 1.000 aan TVL is alles. 
 
Maar ook voor ondernemers die een bedrijf zijn gestart na 15 maart 2020 zijn de druiven 
natuurlijk wel erg zuur. Niemand kon echt vermoeden dat de tweede golf, in ieder geval voor de 
horeca, net zulke diepe sporen zou trekken als de eerste golf. En totdat er echt een vaccin is 
ontwikkeld en getest dat massaal kan worden ingezet, zijn we een flink stuk in de tijd verder. 
Is het reëel en verstandig om starters al die tijd volledig verstoken te laten zijn van iedere vorm 
van steun? De economische uitdagingen waar deze starters mee te maken hebben zijn vaak 
even groot als de uitdagingen waar ondernemers mee te maken hebben die wel in aanmerking 
komen voor overheidssteun. 
Als starters volledig buiten alle steunvoorzieningen blijven vallen, dan betekent dat een enorme 
rem op nieuwe bedrijvigheid, het risico wordt simpelweg te groot. 
 
We doen dan ook een klemmend beroep op u om te bezien of er toch mogelijkheden zijn voor 
een vorm van compensatie voor ‘starters’. 
 
Een oplossingsrichting zou bijvoorbeeld kunnen zijn: 

1. een maandelijks nominale vergoeding (SBI-code-afhankelijk) aan tegemoetkoming in 
vaste lasten;  

2. een vergoeding van een vast te stellen percentage van de loonkosten van 
dienstverbanden die voor 15 maart 2020 zijn aangegaan. 

 
Oplossingen die ons inziens uitvoerbaar moeten zijn en tegelijkertijd meer recht doen aan de 
uiterst precaire situatie waar deze ondernemers in verkeren en ook gewoon eerlijker zijn. Want 
nu is er sprake van grote ongelijkheid tussen die ondernemers die wel voor compensatie in 
aanmerking komen en ‘starters’ waarvoor nu vrijwel niets is. 
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Natuurlijk zijn we altijd bereid om mee te denken en praten over andersoortige oplossingen 
mocht u daar prijs op stellen. 
 
We hopen spoedig van u te mogen vernemen. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Koninklijke Horeca Nederland 
 
 
 
  
 
Robèr Willemsen    Dirk S. Beljaarts 
Voorzitter     Algemeen directeur 
 
 
 
 
 
 
NB: een kopie van deze brief sturen we aan de coronawoordvoerders in de Tweede Kamer 

 


