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Horeca lijdt zwaar onder corona(maatregelen)

De horeca is een van de sectoren die buiten haar schuld het zwaarst is getroffen door de co-
ronacrisis en de beperkende overheidsmaatregelen. Denk aan de sluiting van eet- en drinkge-
legenheden, clubs en discotheken en de overige beperkingen op de verschillende exploitaties. 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vertegenwoordigt hen. Horecaondernemers hebben 
ondanks de financiële steun zoals NOW en TVL steeds grotere financiële zorgen. Zij teren in op 
hun bedrijfsreserves en hun privé vermogen en vrezen voor het aflossen van coronaschulden 
die alle verdiencapaciteit en ondernemersloon opslokken als de horeca straks weer open mag 
en meer activiteiten mag voeren. 

De impact van een jaar corona op de horecasector

Uit de meest recente enquête (maart 2021) van KHN onder de leden blijkt dat zeker 86% van de 
ondernemers zijn eigen inkomen heeft zien dalen en daarvan heeft driekwart daarom finan-
ciële problemen of komt zelfs beneden een minimum inkomen. Vooral kleinere ondernemers 
hebben hun ondernemersreserve en bedrijfsreserve opgebruikt. 58% heeft minder mensen in 
dienst, ondanks de steun. Per saldo zijn er zo’n 100.000 mensen (een kwart) minder werkzaam 
in de hele horeca. Volgens cijfers van het CBS was in de horeca per einde 2020 het bedrag aan 
uitgestelde belastingen alleen al 797 miljoen euro. Dit bedrag zal in 2021 verder oplopen. 
De impact op de horeca is dus enorm. Er moeten zowel voor de korte termijn als voor de mid-
dellange stappen worden gezet om te voorkomen dat individuele ondernemers het alsnog niet 

redden. 
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Korte termijn; verbetering steunpakketten 

Op de korte termijn, nu, is het noodzakelijk dat de steunpakketten worden verbeterd: 

1. Verhoog ook de NOW, net als de TVL, met ingang van Q1 2021 naar 100%. 

2. Beoordeel een aanvraag voor TVL-subsidie per onderneming ook voor bedrijven binnen 
een groep die als groot geldt (geen max voor de TVL-subsidie per groep maar per individue-
le exploitatie). 

3. Er moet zo snel mogelijk een concrete oplossing komen voor ‘schrijnende gevallen’, onder-
nemers die door regels in systemen niet in aanmerking komen voor steun  
terwijl overduidelijk is dat ze enorme schade leiden door de coronamaatregelen. 
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Middellange termijn; een plan bestaande uit vier bouw-
stenen
Eén ding weten we zeker. Er gaat een moment komen dat in de hore-
ca de deuren weer open kunnen en ondernemers hun gasten kun-
nen verwelkomen. We hopen dat het snel is, maar hun geduld wordt 
voorlopig nog op de proef gesteld. Als het zo ver is, zijn ondernemers 
er mentaal klaar voor: Er is voldoende 'drive’ en er liggen plannen en 
protocollen klaar. En ook onze gasten kunnen niet wachten om elkaar 
weer in de horeca te ontmoeten. 

Een dreigende hausse aan gedwongen bedrijfsbeëindigingen door opgelopen schulden en 
onvoldoende verdiencapaciteit dreigt roet in het eten te gooien. Ondernemers moeten daarom 
ook bij het weer opstarten en hun herstel worden geholpen. Zij mogen niet alsnog omvallen of 
hun bedrijf noodgedwongen met verlies moeten verkopen. Ondernemers en vooral de natuur-
lijke personen en kleinere rechtspersonen moeten zich in de markt staande kunnen houden 
tegenover nieuwe toetreders die niet gebukt gaan onder een coronaschuldenlast. Oneerlijke 
concurrentie ligt op de loer. 

Een evenwichtig herstelplan is dan ook cruciaal om ondernemers weer op gang te helpen en 
financieel weer gezond te worden. KHN heeft concrete suggesties voor de vier bouwstenen 
die onderdeel moeten maken van het herstelplan: 

1. Schuldenfonds

2. Investeringsfonds voor herstel en innovatie

3. Lastenverlichting

4. Overige bouwstenen voor herstel

1. Schuldenfonds
Inmiddels heeft 83% van de horecaondernemers bedrijfsvermogen en 
privévermogen aangesproken. Bij elkaar is zo’n 5 miljard euro aan re-
serves en eigen geld in de zaak gestoken. Waar leveranciers, financiers 
en verhuurders eerst nog enigszins coulant waren met uitstel van be-
talingen, willen die nu toch echt dat hun rekeningen betaald worden. 

De uitstaande schuld bij de belastingdienst van de horeca was medio januari al 797 miljoen, 
voeg daar de private schulden bij en de schuldenberg wordt onoverkomelijk. 

Schuldensanering is onvermijdelijk. 

Oplossingen:

• De belastingdienst zal een deel van de belastingschuld moeten kwijt schelden dan wel on-
dernemers in staat moeten stellen die af te kopen (tegen een reductie van  
de schuld). 

• Gedeeltelijk kwijtschelden of nihil-opleggen premies ww 2021. 

• Er moet een voorziening komen die ondernemers ondersteunt om tot een af te dwingen 
coronaschuldenakkoord te komen met de overheid en particuliere schuldeisers om specifiek 
coronaschulden op te vangen en af te wikkelen. 

OPEN
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Om dat allemaal op een goede manier voor elkaar te kunnen krijgen is er een nationaal schul-
denfonds nodig. Dit schuldenfonds verzorgt de afwikkeling in ruime termijnen (10-20 jaren) 
tegen zachte condities en met overheidsgarantie. Ondernemers moeten hierin lokaal worden 
bijgestaan met hulp van bijvoorbeeld banken, KvK of gemeenten. Dit ziet nadrukkelijk op meer 
en ruimer maar gerichter op corona dan de Whoa (wet homologatie onderhands akkoord). Het 
ziet op een langjarige afwikkeling met steun en garanties van de overheid via het coronaschul-
denfonds.

2. Investeringsfonds voor herstel en innovatie
Horecaondernemers zijn innovatief en creatief en altijd op zoek naar 
kansen. Dus proberen ze ook nu, ondanks alle beperkende maatre-
gelen en onzekerheid, plannen te maken om hun bedrijf aan te pas-
sen dan wel om te herinvesteren. In de sectorprognoses van de ABN 
AMRO van maart 2021 komt naar voren dat deze investeringen nodig 
zijn om het horeca-aanbod de komende jaren te kunnen blijven ont-
wikkelen. Volgens een analyse van de ABN Amro gaat het om gemid-
deld 12,5% van de omzet bij restaurants en 4% van de omzet bij hotels. 

Bij gebrek aan eigen middelen hiervoor, is een herstel- en investeringsfonds nodig om de over-
gang naar aangepaste en duurzame verdienmodellen te faciliteren. 

Oplossingen: 

• Extra subsidies voor individuele ondernemers om het horecabedrijf aan te passen 

• Langer laten doorlopen van extra kredietfaciliteiten om de doorlopende vaste lasten en 
kosten te kunnen voldoen. Onder andere; een langere verruiming van extra voorwaarden bij 
kredietgaranties (KKC, BMKB-C en GO), zoals een langere terugverdientijd of latere start van 
aflossen en rente. 

• Stel daarnaast onder zulke ruime voorwaarden ook een 100% gegarandeerd noodkrediet 
MKB beschikbaar tot € 100.000 per rechtspersoon. Dit krediet is vooral liquiditeitssteun die 
niet kan worden ingelopen. Dit staat gelijk aan het kwijtschelden van premies en andere 
heffingen. 

• Stel een deel van het landelijke investeringsfonds beschikbaar via een gemeentelijk loket of 
regionaal RVO- of KvK-loket, zodat lokale ondernemers meer op maat worden bijgestaan 
met adviesgesprekken en begeleiding. 

• Nederland maakt aanspraak op een fors bedrag uit het Europees Herstelfonds. De invulling 
van de aanvraag is onderdeel van de onderhandelingen voor de nieuwe regering. De co-
ronacrisis heeft op de Gastvrijheidssector meer impact gehad dan welke andere sector ook. 
Onze sector verdient dan ook een eigen paragraaf in de aanvraag. Wij stellen voor om het 
herijkte actieprogramma dat is opgesteld door de Taskforce Gastvrijheid, hiervoor als basis 
te nemen.
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3. Lastenverlichting
Naast een schuldenfonds en een investeringsfonds is een derde be-
langrijke bouwsteen voor een herstelplan volgens KHN ‘Lastenverlich-
ting’. Dat kan op twee manieren: 
• Fiscale faciliteiten
• Verlagen werkgeverslasten
Voor beide heeft KHN concrete suggesties. 

Fiscale faciliteiten: 

• Handhaaf de verlaagde MKB-winstbelasting en verleng – gericht - fiscale steunmaatregelen;

• Verleng de tijdelijke verlaging van de gebruikelijk loon bepaling voor de loonheffing DGA.

• Vergroot de vrije ruimte in de werkkostenregeling voor getroffen sectoren. 

• Er moet een tegemoetkoming komen voor de loonsom DGA wanneer die door corona 
niet uit het resultaat kan worden betaald. 

• Blaas de Tante Aghaat-regeling voor investeerders nieuw leven in. 

Verlagen werkgeverslasten: 

• Ondernemers moeten coronaschuldenvrij kunnen stoppen. Daarom is het in dat geval 
nodig dat een verschuldigde transitievergoeding aan een werknemer door het UWV aan die 
werknemer wordt uitbetaald. 

• ‘Neutraliseer’ een aantal bepalingen uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans. We bedoelen con-
creet het tijdelijk buiten werking stellen van de volgende bepalingen: 

• Hoge WW-premie voor tijdelijke en oproepovereenkomsten. 

• De verplichting om na 12 maanden dienstverband met oproepovereenkomst vaste uren 
aan te moeten bieden.

• Vast contract voor onbepaalde tijd moeten aanbieden.

• Veel werknemers hebben wegens gebrek aan werk de horeca verlaten. Om te voorkomen 
dat personeelsgebrek het herstel gaat belemmeren is een tijdelijke (fiscale) incentive nodig 
om het voor mensen financieel aantrekkelijker te maken om (weer) in de horeca te gaan 
werken zonder dat dit de bedrijven extra geld kost. Want dat hebben ze niet.

Om de sector een reële termijn voor herstel te geven zouden deze lastenverlichtingsmaatrege-
len voor een bepaalde periode, maar wel minimaal 3 jaar, van kracht moeten blijven. 
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4. Overige bouwstenen voor 
herstel 

• De steunmaatregelen, oa de 
NOW en de TVL, moeten ook na 
1 juni 2021 worden voortgezet.

• Een tijdelijke verlaging van de 
btw van 9% naar 6% voor logies 
en restauratieve diensten, zoals 
eerder al ingevoerd in Duitsland 
en Oostenrijk. 

• Tegemoetkoming Gemeente-
fonds aan de gemeenten voor 
lokale lasten. Veel gemeenten 
voelen zich door ook voor hen 
door corona opgelopen kosten 
genoodzaakt lokale lasten te 
verhogen. Dat gebeurt bijvoor-
beeld via de OZB en andere 
ondernemersheffingen. Deze 
lastenverzwaring kunnen ge-
troffen bedrijven op dit moment 
niet dragen. De Rijksoverheid 
kan de gemeente via het ge-
meentefonds tegemoet komen 
waarbij deze corona-gelden op 
lokaal niveau worden ingezet 
om (een deel van) lokale aan-
slagen/heffingen/leges kwijt te 
schelden c.q. in ieder geval niet 
te laten stijgen. 

• Het vorige Kabinet heeft een 
aantal steunmaatregelen inge-
voerd dat erop is gericht om de 
arbeidsmarktpositie van mensen 
die hun baan hebben verloren 
of dreigen te verliezen, te ver-
sterken door scholing en loop-
baanadvies. Bijvoorbeeld via de 
regeling Nederland Leert Door. 
Ook bedrijven worden hiermee 
aangemoedigd te investeren in 
de ontwikkeling van hun werk-
nemers. Een aantal van deze 
regelingen gaat uit van collec-
tieve cofinanciering in geld of 
in natura. Natura is indirect ook 
geld. De horeca beschikt niet 
over een O&O-fonds waaruit 
dit kan worden betaald en valt 
hierdoor buiten de boot. Deze 
regelingen moeten toegankelijk 
worden voor individuele (be-
drijfs)aanvragen. 



Tot slot; de horeca verbindt en brengt mensen samen 

Door de coronacrisis vergeten we het wel eens, maar de horeca is een belangrijke ontmoe-
tingsplek voor zowel zakelijke activiteiten als vrije tijd. De horeca zorgt in onze samenleving 
voor cohesie, voor verbinding. Het is voor veel mensen niet alleen een tweede huiskamer maar 
ook een plek waar met name jongeren in hun eerste baan sociale vaardigheden opdoen waar-
van ze de rest van hun loopbaan profijt hebben. De horeca genereert veel banen, ook voor 
laaggeschoold personeel. Dit maakt de horeca niet alleen economisch maar ook maatschappe-
lijk zeer relevant. 

Ondanks alle (gewaardeerde) steunmaatregelen, loopt de horeca zware averij op. Er is nog een 
lange weg te gaan richting herstel. Juist nu verdient de horecasector aandacht en steun in de 
komende kabinetsperiode. 
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