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Geachte heer Van Zanen, beste Jan, 
  
De coronacrisis heeft een groeiende impact op onze gemeenschap. In eerste instantie gaan onze 
gedachten hierbij natuurlijk uit naar het toenemend aantal zieken en de grote zorgvraag binnen de 
gemeentegrenzen. 
 
Ook op de lokale economie heeft de crisis inmiddels fors ingegrepen. De sluiting van de eet- en 
drinkgelegenheden in de horeca brengt veel ondernemers in liquiditeitsproblemen en de 
werkgelegenheid is aanzienlijk gereduceerd. Op 18 maart stuurden wij u hierover reeds een brief. 
De hierin voorspelde weerslag van de Coronacrisis op de horecasector heeft inmiddels helaas 
plaatsgevonden.  
 
Koninklijke Horeca Nederland heeft de steun van veel gemeenten als hartverwarmend ervaren. In 
een groot aantal gemeenten kunnen ondernemers uitstel of gespreide betaling van de lokale 
belastingen verkrijgen. Daarnaast zijn er mooie lokale initiatieven ontstaan. Zo schiet de gemeente 
Breda de 4000 euro van het Rijk aan ondernemers in deze gemeente alvast voor. Veel wethouders 
en burgemeester promoten daarnaast actief het afhalen bij en laten bezorgen door 
horecaondernemers gedurende de Coronacrisis.  
 
Uitstel van lokale lasten leidt tot uitstel faillissement 
Op 31 maart maakte minister-president Rutte duidelijk dat de restricties voor de horeca inzake de 
Coronacrisis worden verlengd en verscherpt. Hiermee is het voor KHN overduidelijk geworden dat 
uitstel van lokale belastingen helaas niet meer genoeg zal zijn om de lokale economieën 
voldoende weerbaar te maken. KHN verwacht dat veel ondernemingen in het faillissement worden 
gedrukt op het moment dat ondernemers later in het jaar alsnog geconfronteerd worden met de 
uitgestelde en opgestapelde inning van belastingen en andere vooruitgeschoven 
betalingsverplichtingen.  

KHN dringt er daarom op aan dat het uitstel van de heffing van lokale lasten (leges, belastingen) 
omgezet wordt in kwijtschelding van lokale lasten.  
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De volgende steunmaatregelen van gemeenten zijn, volgens KHN, daarom op de korte termijn 
noodzakelijk: 

➢ Gedurende de crisistijd wordt geen belasting  geheven op zaken die gerelateerd zijn aan 
het kunnen uitoefenen van een (horeca)bedrijf. Denk hierbij aan precariobelasting, 
terrasbelasting, toeristenbelasting. Concreet betekent dit dus het niet innen en 
kwijtschelden van lokale belastingen. 

➢ Daarnaast kan de lokale economie gestimuleerd worden door ook op de andere 
grondslagen (OZB, Riool- en waterheffing) kwijtschelding te realiseren. 

➢ Ten aanzien van leges voor nieuwe vergunningen en/of verlenging van bestaande 
vergunningen zou het een concrete verlichting zijn wanneer die, in ieder geval voor de 
periode dat de corona-crisis aanhoudt, niet in rekening worden gebracht. 

➢ Maak collectieve regelingen waarbij ondernemers op voorhand vrijgesteld worden van de 
belastingplicht. Dit voorkomt dat ondernemers individuele aanvragen moeten doen en 
mogelijk gedurende het proces al in de liquiditeitsproblemen komen. Ook voorkomt dit een 
overbelasting van de medewerkers bij de aanvraagloketten.  

➢ Verhuurders dienen door de gemeente te worden aangesproken om huurders in deze 
moeilijke tijd tegemoet te komen. Eventuele belastingkortingen voor verhuurders (zoals 
OZB) dienen enkel te worden gegeven indien de verhuurders de huurders ook tegemoet 
komen door de huur (gedeeltelijk) kwijt te schelden. 

Wij zouden het zeer waarderen wanneer de VNG, zoals we ook hebben verzocht in de brief van 18 
maart, expliciet zou uitspreken naar haar leden (de gemeenten) dat de KHN-oproep wordt 
ondersteund en gemeenten op haar beurt zou oproepen om de lokale ondernemers waar mogelijk 
verder te ondersteunen.   

We hopen op te kunnen rekenen op de steun van VNG en zijn natuurlijk te allen tijde bereid om 
daarover verder in gesprek te gaan. 

Met een gastvrije groet,  
Koninklijke Horeca Nederland 
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