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Inleiding

Voor jou ligt het beleidsplan 2022-2024 van Koninklijke Horeca Nederland. Het coronavirus heeft een 
impact op onze prachtige branche die zijn weerga niet kent. Maar we kijken vooruit, want onze samen- 
leving verandert in hoog tempo. En ondanks dat herstel de komende periode de boventoon voert, bieden 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volop kansen voor de horeca. In dit beleidsplan 
kijken we daarom vooruit. Want de veerkracht die horecaondernemers tijdens de coronacrisis hebben 
getoond, biedt vertrouwen in de toekomst van onze prachtige branche.

Het KHN beleidsplan: Koers 2022-2024 geeft inzicht in:
• Missie, visie, kernwaarden
• De activiteiten, producten en diensten van KHN
• Trends
• Onze speerpunten van het beleid voor 2022-2024

Coronaherstel en Innovatie
Ondernemen en Arbeid
Eerlijk Speelveld
Toerisme
Vitale Horecaomgeving
Lokale inzet bij gemeenten

Wij maken ons hard voor een toekomstbestendige horeca en zetten in 2022 volop in op herstel en 
innovatie. We kijken vooruit en zetten de branche neer als aantrekkelijke werkgever, maken ons hard 
voor een eerlijk speelveld en zoeken de verbinding op om samen met partners een antwoord te kunnen 
bieden op de kansen en uitdagingen van toerisme. Ook zetten we in op (lokale) lastenverlichting om 
economisch herstel en groei te stimuleren.

We wensen je veel plezier met het lezen van dit beleidsplan en hopen dat we op jouw steun mogen  
rekenen. Want als lid van onze vereniging bén jij en maak jij KHN tot wie we zijn. En om samen de  
herstelfase door te komen en toe te werken naar een toekomstbestendige horecabranche hebben we 
jouw steun hard nodig.

Met vriendelijke groet,

Robèr Willemsen
Voorzitter
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OVER KHN

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is dé branchevereniging voor de  
horeca. In Nederland behartigen wij de belangen van zo’n 18.000 horeca-
bedrijven waar bijna 300.000 mensen kunnen werken. De totale jaar- 
omzet van alle horeca bedraagt over 2021 zo'n 17 miljard euro.

MISSIE

Onze samenleving verandert in hoog tempo. Maatschappelijke en techno- 
logische ontwikkelingen bieden kansen voor de horeca. Gastvrijheid is 
van oudsher het domein van de horeca. Het is onze missie om het ideale 
ondernemersklimaat te creëren voor onze leden.

VISIE

Samen met 244 afdelingsbesturen maakt KHN zich sterk voor een profes-
sionele en vooral toekomstbestendige horeca, in goede én minder goede 
tijden. Door het accent te leggen op ondernemerschap en kwaliteit, wordt 
de horecasector in Nederland naar een hoger niveau getild en wordt de 
totale gastvrijheidseconomie gestimuleerd.

ONZE KERNWAARDEN

1. Wij zijn klantgericht (KHN doet alles vanuit de behoefte van haar 
leden)

2. Wij zijn verbindend (KHN zorgt voor verbinding tussen leden, mede-
werkers en stakeholders)

3. Wij zijn ondernemend (KHN komt in actie voor haar leden)
4. Wij zijn resultaatgericht (KHN spant zich actief in voor concrete  

resultaten voor haar leden)

KHN:
• Is DE autoriteit in de horeca
• Is de vereniging waar je als horecaondernemer bij wilt horen
• Spreekt namens het overgrote deel van de horecaondernemers in 

Nederland
• Zet zich bij de overheid in voor de belangen van deze horecaonder- 

nemers
• Maakt voor horecaondernemers op belangrijke thema’s het verschil
• Zorgt voor verbinding
• Staat voor kwaliteit
• Biedt relevante producten en diensten aan die bijdragen aan het ren-

dement van ondernemers én aan de financiering van KHN als geheel
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HOE VOEREN WE ONZE MISSIE 
UIT?

KHN wil dé autoriteit zijn voor de horeca. 
KHN heeft invloed op de rol én het succes 
van de horeca binnen onze samenleving op 
de belangrijkste thema’s die het verschil 
maken. KHN zorgt ervoor dat haar leden op 
de toekomst zijn voorbereid en weerbaar 
zijn.

KHN neemt zelf initiatief, werkt samen, 
toont lef, maakt keuzes, loopt voorop en 
gaat nieuwe verbindingen aan. KHN  
positioneert zich duidelijk en stevig  
richting publiek en stakeholders. Niet het 
ledenaantal maar de ontwikkeling van de 
sector is leidend in wat we doen. De focus 
ligt op ‘vooroplopen’ en leden die daarbij 
willen horen. Op die manier kunnen we 
slagvaardiger zijn,  slimmer werken en 
meer bereiken. We willen een betrouwbare, 
(pro)actieve en gezaghebbende partner 
zijn voor onze leden en stakeholders.

COMMUNICATIE

KHN zet in op relevante communicatie; de juiste boodschap, bij de 
juiste ontvanger op het juiste moment. Bij KHN liggen de (leden)
vereniging en het bedrijf met zijn professionals direct in elkaars 
verlengde. Onze doelstellingen bereiken we samen. Hiervoor zijn 
een sterke onderlinge verbinding en continue afstemming bij 
iedere kerntaak en activiteit vereist. Tijdige communicatie met 
onze leden en bestuurders vervult een sleutelrol, zodat zij op de 
hoogte zijn van ontwikkelingen en daarbij gemaakte en te maken 
keuzes: helder, bondig en eigentijds. Via ledenenquêtes, (online)
platforms, polls en klankborden halen we informatie op en  
belangrijke besluiten toetsen we zoveel mogelijk vooraf bij onze 
bestuurders in het land.

Onze koers geven we vorm aan de hand van drie kerntaken:

3. Ledenvoordelen en betaalde dienstverlening op maat

Via KHN besparen horecaondernemers op de kosten van verzekeringen, energie, creditcards, muziek- 
en beeldrechten, opleiden en nog veel meer. Kwaliteit en innovatie staan bij deze diensten voorop, 
Leden van KHN profiteren van een nog scherper tarief dan niet-leden. Voor betrouwbaar inkoopad-
vies en voor het beheren van leverancierscontracten kunnen ondernemers terecht bij KHN Inkoop BV. 
Bij meer complexe juridische vragen kunnen ondernemers gebruikmaken van de betaalde dienst- 
verlening van KHN Advocaten & juristen. Via KHN Rekenwerk BV kunnen horecaondernemers tegen 
een scherp tarief de volledige bedrijfsadministratie laten verzorgen. Alle BV’s zijn volle dochters van 
KHN.

2. Individuele dienstverlening

KHN is hét kenniscentrum voor horecaonder- 
nemers. Vanuit deze rol informeren, ondersteunen 
en adviseren we individuele leden op het gebied 
van wet- en regelgeving en overige aspecten van 
de bedrijfsvoering. Telefonisch en via mail/chat 
door het KHN Serviceteam en KHN Advies, maar 
ook persoonlijk via een landelijk netwerk van 
regiomanagers.

1. Belangenbehartiging

KHN streeft naar het ideale onder-
nemersklimaat voor de horeca. Dat 
doen we door als gezaghebbende 
organisatie - zoveel mogelijk proactief 
- invloed uit te oefenen op regelgeving 
op lokaal, nationaal en internationaal 
niveau, waarbij het accent in toenem- 
ende mate ligt op lokaal niveau.
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    TRENDS: WAT  
    GEBEURT ER IN  
    DE WERELD OM  
    ONS HEEN?

Corona en economische ontwikkelingen

• Forse krimp in omzet in 2020 & 2021;
• Coronaherstel met steun en geleidelijke groei  

op de langere termijn;
• Wederopbouw gaat voor innovatie;
• Toename regeldruk, accent op hygiëne, gezond-

heid, milieu;
• Duurzaam hogere lasten, o.a. door coronacrisis;
• Zakelijke markt en evenementen voorlopig 

slecht, binnenlands toerisme belangrijker;
• Spreiding in consumptie richting 24-uurs eco- 

nomie;

Ondernemen

• Nieuwe bedrijfsconcepten, versneld door coron-
acrisis, kortere houdbaarheid;

• Blurring in de versnelling;
• Doorontwikkeling online betaalmogelijkheden;
• Review-, zoek- en boeksites:

 o claimen steeds dominantere rol in het spel 
van vraag en aanbod;

 o veroorzaken verschuiving in de relatie met 
de consument;

• Beschikken over en gebruikmaken van data is 
‘key’;

• Stormachtige ontwikkeling platformeconomie 
waarin particulieren ook horecadiensten aan- 
bieden;

• Het ‘kennen’ van je gast en een goede doel-
groepstrategie is essentieel;

• Meer automatisering en robotisering;
• Het ‘DNA’ van je bedrijf en het blijven verrassen 

van gasten is belangrijker dan ooit;
• Op elk moment, waar dan ook bestellen:

 o Explosieve groei bezorg- en afhaalmarkt 
voor maaltijden;

 o Opkomst ‘dark kitchens’ voor de bezorg-
markt;

 o Ontwikkeling supermarkten en foodretail;
• Tweeverdieners en alleenstaanden nemen toe; 

meer vraag naar horecamomenten en gemak.

Arbeid en Personeel

• Forse uitstroom van 100.000 banen bij coronabe-
perkingen, maar bij herstel komen die mensen 
niet terug door concurrentie en andere wensen;

• Flexibiliteit blijft sleutelwoord;

• Vraag naar vakpersoneel dat breed inzetbaar is, 
blijft;

• Leven Lang Ontwikkelen met nadruk op laag-
drempelig;

• Millennials worden de grootste groep werk- 
nemers;

• Een groeiende groep vitale ouderen biedt  
kansen;

• Inzet technologie voor minder personeel;
• Competitie horeca en andere sectoren (op o.a. 

lonen, flexibiliteit en ontwikkelen competenties 
en vakbekwaamheid).

De gast

• Vindt gezondheid en veiligheid belangrijker dan 
ooit;

• Vindt duurzaam en verantwoord vanzelfspre-
kend;

• Is mondig, geïnformeerd en veeleisend;
• Zoekt betekenis;
• Verwacht altijd, overal en op ieder moment  

service en kwaliteit;
• Is niet meer in traditionele ‘hokjes’ in te delen;
• Is gevoelig voor kortingsacties;

Lifestyle

• Horecazaak moet aansluiten bij de persoonlijke 
levensstijl van gast;

• Gasten zoeken actief naar gelijkgestemden. Via 
digitale en fysieke communities of ‘zwermen’ 
vinden zij elkaar;

• Hyperpersonalisatie waarbij de gast zelf in staat 
is zijn ervaring in te richten;

• Wonen, werken, recreëren en verplaatsen 
wisselen elkaar continu en naadloos af. De gast 
is hyperactief en wil steeds meer tegelijkertijd 
kunnen doen;

• Thuiswerken versterkt de impact op de verschil-
lende horecaconcepten en locaties zoals  in een 
zakelijke omgeving in kansen en bedreigingen 
en doelgroepen;

• Meer aandacht voor productinformatie, berei-
dingswijzen en lokale ingrediënten.

Bestuurlijke veranderingen

• Europa stelt vaker kaders vast voor het beleid in 
Nederland;

• Politiek trekt zich op bepaalde thema’s terug en 
maakt plaats voor gestimuleerde zelfregulering;

• Gemeenten krijgen meer taken, waaronder een 
meer keten- en omgevingsgerichte toetsing rond 
horecavergunningen, milieueisen, lokale lasten 
en belastingen e.d.;

• De gemeente wordt voor de horeca een nog  
relevantere partij voor belangenbehartiging, 
lokaal overleg en inspraak.
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CORONAHERSTEL EN 
INNOVATIE

KHN zet zich in voor:
• Een gericht investeringsfonds of 

transitiefonds horeca, toerisme 
en vrije tijd voor herstel en inno-
vatie na de coronacrisis, inclusief 
transitiepakket voor een aan- 
gepast verdienmodel;

• Handhaving van verlaagde 
MKB-winstbelasting en  
verlenging van -gerichte- fiscale 
steunmaatregelen zoals langere 
verliesverrekening;

• Kwijtschelden coronabelasting-
schuld of stopsubsidie voor 
individuele ondernemers om 
schuldenvrij te kunnen stoppen;

• Dat hervormingen van de Rijks-
overheid niet direct, of indirect, 
via verhoging van lokale lasten 
worden afgewenteld op (lokale) 
ondernemingen;

• Bij/omscholing van personeel 
voor meer wendbaarheid. De 
financiering hiervan moet gedu-
rende de periode van herstel en 
de transitieperiode voor rekening 
van de Rijksoverheid komen met 
voorwaarden die aansluiten bij 
onze bedrijfstak.

SPEERPUNTEN VAN BELEID 2022-2024

KHN doet – mede gebaseerd op trends en inzichten - in de periode 2022-2024 op verschillende thema’s gerich-
te investeringen. De speerpunten van ons beleid zijn Coronaherstel en Innovatie, Ondernemen en Arbeid, Eerlijk 
Speelveld, Toerisme en een Vitale Horeca Omgeving. Hierbij is veerkrachtig economisch herstel en ondernemer-
schap leidend.

ONDERNEMEN EN ARBEID

KHN zet zich in voor:
• Arbeidsvoorwaarden en -wetgeving die na de corona-

crisis ruimte geven voor herstel en daarmee ook voor 
duurzame werkgelegenheid in de horeca;

• De hoge WW-premie, de oproepbepalingen en de preven-
tieve ontslagtoets schrappen in de Wet Arbeidsmarkt in 
Balans. Ook deeltijd-WW moet mogelijk gemaakt  
worden;

• Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap. Dat 
betekent inzet op landelijke wetgeving waardoor de 
verantwoordelijkheid voor het maken van afspraken met 
werkenden primair ligt bij de individuele onderneming en 
opdrachtnemer (bijv. de zzp’er  of het schoonmaak- 
bedrijf );

• Innovatieve technologie die het mogelijk maakt dat in de 
horeca met minder mensen meer kan worden gedaan. 
Het overheidsbeleid moet dit ondersteunen;

• Inzicht in de gevolgen van een veranderende bedrijfstak 
voor wat een werkende in de horeca moet kennen en 
kunnen, inclusief de doorvertaling naar onderwijs. Dit 
werkt door naar waardering van het werk. Dit houdt ook 
in: een sociale agenda op maat voor ondernemingen en 
werkenden;

• Voldoende vakmensen, inclusief een effectieve en voor 
alle deelsectoren in de horeca passende en toegankelijke 
infrastructuur voor het MBO en voor Leven Lang Ontwik-
kelen; landelijk en – via regionale plannen – in de regio;

• Betrouwbare arbeidsmarktinformatie en koppeling met 
bedrijfseconomische informatie, waaronder de feitelijke 
concurrentiepositie van horecawerkgevers op de arbeids-
markt in Nederland. Deze informatie vertalen we naar 
een plan van aanpak.
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                              TOERISME

KHN zet zich in voor:
• Een landelijke agenda waarbij een duurzame 

en verantwoorde groei van toerisme mogelijk 
is;

• Het uitdragen van de economische en maat-
schappelijke meerwaarde van toerisme voor 
Nederland;

• Het, onder andere via Gastvrij Nederland, 
bevorderen van spreiding van toerisme. Niet 
alleen over het land maar ook over het jaar;

• Het vergroten van ruimte voor toeristisch 
ondernemen met behoud van draagvlak van 
de omgeving (bijvoorbeeld via het Kustpact);

• Een Minister van Horeca en Toerisme.

EERLIJK SPEELVELD

PLATFORMECONOMIE

Dit betreft commerciële dien-
sten voor (horeca)onderne-
mers, zoals Booking.com en 
Thuisbezorgd.

KHN zet zich in voor:
• Een verbod op ‘pariteits-

clausules’; horecaonder-
nemers moeten hun eigen 
prijzen kunnen bepalen;

• Betere en duidelijke 
algemene voorwaarden 
tussen platformen en  
horecaondernemers, 
waardoor de machts- 
positie van ondernemers 
wordt versterkt;

• Databeheer: ondernemers 
moeten de beschikking 
krijgen over de gast- en 
betaaldata van de gasten 
die via een online plat-
form horecaproducten/
diensten bij hen afnemen. 
Dit versterkt de relatie 
tussen ondernemer en 
gast;

• Het veiligstellen van de 
horecabelangen bij de 
implementatie en uit-
voering van Europese 
wetten en richtlijnen in 
de platformeconomie. 
Dit geldt specifiek voor 
transparantievereisten in 
de manier waarop reviews 
en rankings op bestel/
boekplatformen tot stand 
komen.

DEELECONOMIE
Dit betreft particuliere aan-
bieders van horecadiensten, 
zoals via AirBnB en andere 
platformen

KHN zet zich in voor:
• Eenduidig beleid voor 

aanbieders van horeca-
diensten: voor particu-
liere aanbieders moeten 
dezelfde regels gelden als 
voor horecaonder- 
nemers (belasting beta-
len, hygiëne, brandveilig-
heid, verantwoord alcohol 
schenken, legionella 

etc.). Inclusief een goede  
controle en handhaving  
daarop;

• Een verplichting voor 
platformen om op ver-
zoek hun klantdata te 
delen met toezicht- 
houdende overheden.

PARACOMMERCIE
KHN zet zich in voor:
• Goede invulling en hand-

having van de gemeente-
lijke lokale verordening 
met betrekking tot para-
commercie;

• Een bepaling in de 
Alcoholwet die vastlegt 
dat een BV waarin een 
paracommerciële instel-
ling het voor het zeggen 
heeft, geldt als een para-
commerciële instelling;

• Regelgeving in de Wet 
Markt en Overheid om 
marktverstoring door 
structurele subsidies van 
overheden te voorkomen 
en tegen te gaan.
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VITALE HORECA OMGEVING

KHN zet zich in voor:
• Het bevorderen van lokale KHN-horecavisies en horecavriendelijke omgevingsvisies. Met 

goede afspraken over o.a. terrassen, lokale lasten, vergunningen, belastingen, omgevings-
plannen etc.;

• Betrokkenheid van de horeca binnen de transformatieagenda (Retail agenda) bevorderen;
• Uitvoering van het klimaatakkoord (o.a. energiebesparing, gebouwde omgeving, van het gas 

af, emissie loze binnensteden, eiwittransitie) die voor horecaondernemers uitvoerbaar, haal-
baar en betaalbaar is;

• Verdediging van de horecabelangen bij de duurzaamheidsambities van de overheid: o.a. een 
werkbaar statiegeldsysteem voor plastic blikjes zonder inzamelplicht voor de horeca, werk-
bare uitvoering van maatregelen om eenmalig plastic te reduceren en het terugdringen van 
voedselverspilling.

LOKALE INZET BIJ GEMEENTEN

Bij de verschillende speerpunten wordt 
duidelijk dat landelijk en lokaal beleid 
nauw met elkaar zijn verweven. Landelijke 
beleidsdoelstellingen worden door vertaald 
op gemeentelijk of regionaal niveau.  
Omgekeerd kunnen lokale beleidsuitdagin-
gen vragen om landelijke ondersteuning.

Lokale inzet bij gemeenten

KHN zet bij gemeenten in op een gunstig 
lokaal ondernemersklimaat voor de horeca-
branche. Met ruim 350 gemeenten wordt dit 
klimaat voor een groot deel bepaald door 
een hoeveelheid aan lokale regels die per 
gemeente flink kunnen verschillen. Alge-
mene thema’s waar KHN zich lokaal gericht 
hard voor maakt zijn:

Omgevingsplan en vestigingsbeleid

Lokale omgevingsplannen die aan de ene 
kant ruimte laten voor ondernemerschap, 
maar waarin  aan de andere kant keuzes 
worden gemaakt. Dat betekent dat leeg-
stand niet wordt bestreden door automa-
tisch een pand een horecabestemming te 

geven. Extra horecabestemmingen moeten 
getoetst worden aan een goede markt- 
analyse en passen in de lokale horecavisie.

Bereikbaarheid en distributie

Vitale steden en dorpskernen die op een 
duurzame manier bereikbaar zijn en blijven 
voor gasten, medewerkers en leveranciers. 
Daar horen voldoende en betaalbare  
parkeervoorzieningen bij.

Veilig Uitgaan en APV

• Samenwerking met gemeenten en 
politie om een veilig en aantrekkelijk 
uitgaansklimaat te creëren;

• Een Algemene Plaatselijke Verordening 
waarbij op een reële manier wordt 
omgegaan met de belangen van horeca-
ondernemers.

Lokale Ondernemersfondsen

Betrokkenheid van KHN bij de totstand- 
koming en uitvoering van lokale onder- 
nemersfondsen.
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Koninklijke Horeca Nederland

Postbus 566
3440 AN Woerden
Pelmolenlaan 10
3447 GW Woerden

T 0348 48 94 89
E info@khn.nl
www.khn.nl
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ALCOHOLBELEID 

De situatie 
Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol 18 jaar. Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor preventie en handhaving. Vrijwel iedere gemeente heeft inmiddels een preventie- en handhavingsplan ‘jeugd 
en alcohol’, maar de kwaliteit hiervan én van de handhaving laten nog vaak te wensen over. Daarnaast hebben 
para-commerciële instellingen, zoals sportverenigingen en buurthuizen, met de invoering van de para-
commerciële verordeningen in veel gemeenten meer ruimte gekregen om alcohol te verkopen (door ruimere 
schenktijden) en om ‘feesten en bijeenkomsten van persoonlijke aard’ te organiseren. 
 
Verstrekkers van alcohol zijn verplicht om aan de hand van een ID te checken of de koper oud genoeg is, tenzij 
iemand overduidelijk ouder is dan 18. Uit de laatste landelijke nalevingsonderzoeken (voor corona)  blijkt dat de 
naleving in de horeca niet overhoudt (rond de 20%). De horeca doet het daarbij slechter dan gemiddeld (38%). De 
naleving bij slijterijen en supermarkten ligt rond de 70%. 
 
In het kader van het Nationaal Preventie-akkoord zet KHN zich, samen met andere partijen, in om te streven naar 
een naleving van 100% in 2030. Het plan is om dat te doen door het verder uitrollen van NIX18-pilots, naar het 
voorbeeld in gemeente Utrecht, in tien andere gemeenten en het stimuleren van de samen met VWS ontwikkelde 
e-learnng Verantwoord Alcohol Schenken.  Deze e-learning is speciaal bedoeld voor die medewerkers in de horeca 
die niet hoeven te beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne. De verdere uitrol van de NIX18-pilots is door 
corona volledig stil komen te liggen. Mocht de corona-situatie in de horeca weer ‘normaal’ zijn dan is het de 
bedoeling die pilots in 2022 weer op te pakken. 
 

Standpunt KHN 
o Volgens KHN kan alcoholbeleid alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen samenwerken en iedere 
partij zijn verantwoordelijkheid neemt. Daarbij zijn voldoende en goede handhaving een cruciaal onderdeel. KHN 
vindt dat de lokale overheid (gemeenteraad en burgemeester) de regie moet nemen om dit tot stand te brengen. 
De gemeente moet goed en voldoende handhaven bij alle alcoholverstrekkers, bij jongeren én op illegale situaties. 
o Daarnaast is een cultuuromslag nodig: we moeten het als maatschappij niet normaal vinden wanneer 
jongeren onder de 18 roken en/of drinken. Eenheid van uitleg en toepassing van de regels is daarbij cruciaal. 
o Horecaondernemers moeten zich blijven inspannen om de naleving van de leeftijdgrens te verbeteren. 
KHN heeft daar ook een rol in: door leden te informeren, best practices te delen en mee te doen aan nationale en 
regionale campagnes gericht op betere naleving van de leeftijdgrens. 

https://verantwoordalcoholverkopen.nl/horeca/#/


 

 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

De situatie 
Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn noodzakelijk; ook in de horeca. Hiermee voorkomen we 
ongevallen en wordt verzuim teruggebracht. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de 
(horeca)ondernemer met eigen (of externe) deskundigheid. De ondernemer kan hierbij gebruik maken van een 
(sectorale) op de horeca gerichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE , te vinden op www.rie.nl onder 
instrumenten).  

 

Standpunt KHN 
KHN vindt dat:  
Eerlijk, gezond en veilig werken noodzakelijk is; ook in de horeca. Hiermee voorkomen we ongevallen en wordt 
verzuim teruggebracht; 
1. De verantwoordelijkheid voor eerlijk, gezond en veilig werken ligt bij de (horeca)ondernemer met eigen 
(of externe) deskundigheid en alle werkenden in de onderneming;  
2. Digitale informatie over best practices, tools en verantwoording moet worden ontwikkeld door de 

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW), afgestemd met sociale partners. Denk aan digitale 

‘zelfinspecties’ en de op horeca gerichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE, te vinden op www.rie.nl onder 

instrumenten).   

  

http://www.rie.nl/


 

 

Arbeidsmarkt 

 

De situatie 
 

De horeca kampt al jaren met een krappe arbeidsmarkt. Tijdens de coronacrisis nam de vraag naar personeel 

tijdelijk af als gevolg van de lockdowns en andere beperkingen. Naar schatting hebben in deze periode zo'n 

100.000 medewerkers onze bedrijfstak verlaten. Maar nu de horeca weer op gang is gekomen, is ook de 

personeelskrapte weer in volle hevigte terug. Zelfs zo, dat het een rem kan zijn op herstel en bedrijven er 

gedwongen voor kiezen om één of meer dagen in de week te sluiten omdat ze hun bezetting anders niet meer 

rond krijgen. KHN heeft in de eerste helft van 2021 een campagne gevoerd om mensen (opnieuw) te interesseren 

voor een baan in de horeca. Ook na sluiting van de campagne blijft KHN hierop inzetten. 

 
De krapte aan personeel blijft niet beperkt tot de horeca. Ook veel andere bedrijfstakken hebben hiermee te 
maken en dit maakt dat zij onderling met elkaar in concurrentie gaan. De horeca is bovendien een jonge 
bedrijfstak terwijl het aantal jongeren de komende jaren zal afnemen. De marktvraag naar gastvrijheid neemt 
echter nog steeds vroeg. Het hoeft dan ook geen betoog dat personeelsvoorziening één van de belangrijkste 
thema’s is voor de bedrijfstak. 
 
KHN ondersteunt bedrijven hierbij door: 
1. In te zetten op een concurrerende cao 
2. O.a. via de eigen KHN Academie in in afstemming met opleiders zorgen voor een passend 
(bij)scholingsaanbod voor werkenden 
3. Arbeidsmarktpromotie, zowel richting (potentiële) werknemers als richting ondernemers (over hun eigen 
rol) 
4. Ondersteuning bij goed werkgeverschap via diverse tools 
 

Standpunt KHN 
KHN vindt dat we het tekort niet kunnen oplossen met (alleen) campagne voeren. Het promoten van de 
bedrijfstak als aantrekkelijke bedrijfstak om in te werken begint met het daadwerkelijk zijn van een aantrekkelijke 
bedrijfstak om in te werken. Dat betekent dat moet worden geïnvesteerd in goed werkgeverschap, aantrekkelijke 
arbeidvoorwaarden, loopbaanperspectief en opleidingsmogelijkheden. Alleen door hier over de brede linie op in 
te zetten, kunnen we de concurrentie met andere branches aan. Ieder individueel bedrijf draagt bij aan het imago 
van werken in de horeca dus ieder bedrijf heeft hierin een rol. 



 

 

 

ARBEIDSRECHT EN ARBEIDSVOORWAARDEN 
  

De situatie 

Het arbeidsrecht speelt een belangrijke rol voor de arbeidsmarkt. In het huidige arbeidsrecht ligt de nadruk echter 
op verplichtingen van de werkgever. Op die manier blijven mensen bij en blijven zij zelf ook wendbaar en 
beschikbaar op de arbeidsmarkt, zo is de theorie. De bedoeling is dat zowel werkgever als werknemer worden 
geprikkeld tot continue investeringen in competenties bij een krappe arbeidsmarkt. Iets dat cruciaal is, omdat de 
beroepsbevolking vergrijst, en ook de horeca de komende jaren (extra) vakmensen nodig heeft. 
 
 De wetgeving richt zich steeds meer op de individuele rechtspositie van de werknemer ten opzichte van de 
werkgever (minder opvolgende contracten bepaalde tijd; minder nul-urencontracten; hogere werkgeverslasten bij 
flexibiliteit versus “zzp”). Zo wordt flexibiliteit ontmoedigd: 
1. Alles wat niet elk tijdvak hetzelfde is, is oproepovereenkomst  
2. Hoge werkgeverspremie als contracten niet elk tijdvak in uren of geld hetzelfde is 
3. Verplicht aanbod voor vast na elke 12 maanden oproepovereenkomst 
4. De ontslagbescherming is gedetailleerd vastgelegd in wetgeving met: 
a. Preventieve toets door UWV op economische noodzaak en bij ziekte 
b. Rechterlijke toets vooraf op andere redenen 
c. Behoud van de mogelijkheid van beëindigingsovereenkomsten 
d. Transitievergoeding 
 

Standpunt KHN 
KHN vindt dat: arbeidsvoorwaardelijke afspraken en regels de arbeidsinzet en productiviteit moet dienen. De 
combinatie van werk en privé mag niet leiden tot eenzijdige rechten die slechts afbreuk doen aan inzetbaarheid 
en productiviteit. KHN ziet dat in de Wet arbeidsmarkt in balans niet terug en vindt dat het volgende moet worden 
geregeld: 
1. Grondige evaluatie en aanpassen van het arbeidsrecht en sociale zekerheden  met vertaalslag naar alle 
werkenden.  
2. Maatregelen voor de langere termijn richten op maatwerk bij de arbeidsinzet in de onderneming en een 
redelijkheidstoets bij ontslag achteraf in plaats van instemming van UWV of rechter vooraf.  
3. De mogelijkheid om van wettelijke bepalingen af te wijken moet worden verruimd (driekwart dwingend 
recht). Dit moet niet alleen mogelijk zijn met een cao maar ook bij individuele arbeidsovereenkomsten. 
Randvoorwaarden worden in de wet vastgelegd. Denk hierbij aan het aantal contracten bepaalde tijd, de proeftijd, 
zondagsarbeid en nachtarbeid. 
4. Regelmatige en vaste tijden zijn niet altijd en voor iedereen te organiseren of gewenst, wetgeving moet 
dat respecteren. 



 

 

5. Een gelijk speelveld voor alle werkenden (werknemer en zzp) met een evenwicht in lasten en 
verplichtingen om armoedeval te voorkomen. 



 

 

 

ARBEIDSVERHOUDINGEN 
 

De situatie 
KHN is een ondernemers- én werkgeversvereniging. Vanuit die laatste rol is KHN in overleg met relevante (sociale) 
partners over ontwikkelingen en visies op het gebied van arbeidsverhoudingen. Sociale partners (werkgevers en 
werknemers) hebben een rol bij het regelen van arbeidsvoorwaardelijke zaken op wettelijke hoofdlijnen en 
desgewenst bij het regelen van een (basis-)cao of een model arbeidsvoorwaardenreglement voor de horeca. Zo 
ontstond op natuurlijke wijze een gezonde werking van de arbeidsmarkt, maar die moet nu wel de transitie naar 
een gelijk speelveld voor alle werkenden ondersteunen. 
  
KHN is aangesloten bij VNO-NCW en nauw betrokken bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van arbeids- 
verhoudingen en regelingen. HOTREC, de Europese alliantie van horecaverenigingen (waaronder KHN), is 
betrokken in een sectorale sociale dialoog met de Europese Vakbonden. HOTREC heeft geen 
onderhandelingsmandaat over primaire arbeidsvoorwaarden, dat is aan de Nederlandse horeca waar KHN een 
belangrijke rol in speelt. 
  

Standpunt KHN 
KHN vindt dat: 

•   Wetten, regels en overeenkomsten uit moeten gaan van marktwerking en afspraken op maat binnen 
ondernemingen door werkgever en (individuele) werknemer, opdrachtgever en opdrachtnemer. Uiteraard in een 
balans met wettelijke voorschriften. 

•   Een collectieve arbeidsovereenkomst (een cao) een goed instrument binnen de arbeidsverhoudingen kan zijn, 
maar geen doel op zich. 
 



 

 

BEROEPSONDERWIJS EN SCHOLING 

De situatie 
Goed opgeleid en getraind personeel is cruciaal voor het succes van een horecabedrijf en van onze branche. Na de 
coronacrisis ervaart de bedrijfstak dit meer dan ooit. De mate waarin bedrijven in staat zijn gekwalificeerd personeel te 
vinden, bepaalt mede de snelheid van het herstel. KHN werkt aan een goed en passend scholingsaanbod, zowel voor 
jongeren als voor mensen die al in de horeca werken. Daarin werken wij samen met de stichting Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven (SBB), SVH, de ROC’s en particuliere opleidingsinstituten. Om de juiste accenten te kunnen leggen, moeten 
we goed in beeld hebben waar precies de knelpunten zitten. KHN laat daarom samen met SVH periodiek 
arbeidsmarktonderzoek doen. Vanaf 2021 doen we dit ook in samenwerking met het NBTC. 

 
De overheid is in belangrijke mate bepalend voor de manier waarop het beroepsonderwijs wordt uitgevoerd. KHN volgt 
daarom de onderwijsregelgeving; onder meer op het gebied van de eisen aan diploma-inhoud en examinering. Voor de 
aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk zijn leerbedrijven erg belangrijk. Zij zorgen voor een goede, 
praktijkgerichte leeromgeving, en nemen, gesteund door de KHN-regiomanagers, deel in regionale klank- bordgroepen 
van ROC’s. Ook zijn zij betrokken bij (regionale) samenwerkingsverbanden van bedrijven en hun school. In toenemende 
mate is ook het UWV daarbij partij. Zo kunnen er regionale afspraken op maat worden gemaakt en werken opleidingen 
en bedrijven samen aan het bevorderen van voldoende opgeleid personeel in de regio. 

 
Buiten een goede instroom vanuit het beroepsonderwijs, blijft investeren in scholing gedurende de loopbaan belangrijk 
(Leven Lang Ontwikkelen). Dit zorgt voor: 

• Meer professionaliteit in de horeca dus kwaliteitsverbetering en een betere marktpositie. 

• Beter kunnen meebewegen met veranderingen in samenleving en beroep 

• Medewerkers die langer bij een werkgever blijven met dus een lagere vervangingsvraag. En dus minder kosten voor 
bijvoorbeeld werving. 
 
In de ideale situatie sluiten de infrastructuur voor het jongerenonderwijs en het volwassenenonderwijs naadloos op 
elkaar aan en bereidt een opleiding niet alleen voor op huidige werkgelegenheid maar  ook voor de toekomst. Dat 
betekent dat zowel beroepsvaardigheden als algemene basisvaardigheden zoals digitale skills belangrijk zijn. Er lopen in 
het beroepsonderwijs verscheidene initiatieven waarbij dwarsverbanden worden gelegd tussen (verwante) opleidingen 
waardoor meer flexibiliteit in het onderwijs wordt ingebouwd en opleidingen in brokken worden aangeboden zodat 
deelnemers gerichter hun keuzes kunnen maken. Voor KHN is daarbij steeds van belang dat de uiteindelijke uitstroom uit 
een opleiding beroepsgericht is en dat de gediplomeerde dus direct inzetbaar is.   

 
Standpunt KHN 
Het beroepsonderwijs en het trainingsaanbod voor medewerkers moeten in vorm (ook online), inhoud en kwantitatieve 
uitstroom (aantallen)  aansluiten bij wat het bedrijfsleven nu en in de toekomst nodig heeft. Arbeidsmarktrelevantie is 
voor beide voorwaarde. KHN zorgt via de KHN Academie in nauwe samenwerking met SVH voor inzicht in, en toegang 



 

 

tot branche-erkend aanbod voor volwassenen.  



 

 

BETALINGSVERKEER 

De situatie 
KHN is deelnemer aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB), dat ontwikkelingen binnen en rond het 
betalingsverkeer volgt. Op nadrukkelijk verzoek van het MOB is afgesproken dat banken pinbetalingen binnen één 
werkdag moeten bijschrijven. Banken zorgen voor (contactloze) realtime transacties van rekening naar rekening. 
Nieuwe Europese regels maken de betaalmarkt toegankelijk voor nieuwe aanbieders 
 
KHN werk samen met partners aan het terugdringen van storingen en het vergroten van maatschappelijke efficiency 
voor omgaan met giraal en cash geld. Daar kan ook dienstverlening aan worden gekoppeld. 

 
Standpunt KHN 
Volgens KHN moet het betalingsverkeer altijd en veilig tegen de kostprijs van de transactie beschikbaar zijn. De kosten 
van betalingsverkeer moeten (ook) worden neergelegd bij de ‘betaler’. Nu draagt de ondernemer per saldo een 
onevenredig aandeel van de kosten, ook voor contant geld. Dit geldt zeker nu betalen als onderdeel van andere 
diensten worden aangeboden als onderdeel van het product of dienst. 

 
KHN ziet een groter aantal spelers op de betaalmarkt zoals Apple Pay, Google Pay en andere initiatieven via banken en 
card-uitgevers (denk ook aan cadeaukaarten en loyalty-systemen). Maar ook nieuwe diensten die ook het betalen 
mogen regelen samen met het datagebruik van de betaler. De marktwerking neemt toe en KHN vindt dat dit vraagt om 
garanties voor horecaondernemingen en consumenten. Het betalen zelf mag niet duurder worden en mag geen 
omzettarief worden. 



 

 

BIERMARKT 

De situatie 
De Nederlandse horecabiermarkt is niet transparant, niet liberaal en er is ook geen volledige concurrentie. Dat bleek 
duidelijk uit drie onafhankelijke onderzoeken (uitgevoerd in de periode 2011-2013) die het Bedrijfschap Horeca & 
Catering op initiatief van KHN heeft laten uitvoeren. Brouwerijen binden horecaondernemers via o.a. geldleningen, 
borgstellingen en bruikleen- en huurovereenkomsten. Daartegenover staat de verplichting van de ondernemer om bier 
af te nemen. Onderhandelen over hectoliterprijzen is niet meer aan de orde als de ondernemer eenmaal ‘gebonden‘ is. 
Behalve in België speelt de problematiek zoals we die in Nederland met bierbrouwerijen kennen, vrijwel niet.  
Hoewel de aandacht rondom het bierdossier heeft geleid tot meer bewustzijn bij ondernemers dat ze zich goed bewust 
moeten zijn van de mogelijke gevolgen als ze met een brouwer meer contracten/verplichtingen aangaan dan alleen 
maar het afnemen van bier, is de situatie op de horecabiermarkt in Nederland sinds 2011 niet fundamenteel veranderd. 
 
Een Europese vrijstellingsverordening maakt het mogelijk dat ondernemers vijf jaar gebonden kunnen worden en zelfs 
voor onbepaalde tijd als de ondernemer in een pand (eigendom of huur) van de brouwer zit. De huidige 
vrijstellingsverordening loopt tot en met mei 2022.  
Sinds 2019 loopt het traject binnen Europa voor evaluatie en aanpassing van die verordening, in 2022 heeft de 
Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe verordening gedaan.   
Bij alle mogelijkheden voor beïnvloeding van het herzieningstraject van die vrijstellingsverordening heeft KHN dan ook 
consequent ingebracht dat de termijn van vijf jaar voor een afnamebeding al te lang is. De mogelijkheid van eeuwige 
binding via een pand moet worden geschrapt of op z’n minst drastisch worden beperkt. 

 
Standpunt KHN 
KHN streeft naar een liberale en vrije horecabiermarkt met volledige concurrentie door: 

• Transparante bierprijzen: een ‘kale’ netto bierprijs met toeslagen per extra af te nemen dienst 

• Afbouw van de rol van brouwerijen als financier 

• Afbouw van de oneindige afnamebedingen via panden (de huurcontracten) 

• Maximale transparantie in brouwerijcontracten 

 



 

 

BLURRING (MET ALCOHOL) 
De situatie 
We zien al heel lang dat verschillende vormen van bedrijvigheid in één ruimte worden uitgeoefend. Dat wordt 
‘vermenging van functies’ of ‘blurring’ genoemd. Als het gaat om het combineren van de verkoop en consumptie 
van alcohol en detailhandel in een en dezelfde ruimte is dat lastig.  
Kort gezegd verbiedt de Alcoholwet dat in de lokaliteit waar met een Alcoholwetvergunning alcohol wordt 
verkocht ‘voor consumptie ter plekke’ ook detailhandel plaats vindt. Omgekeerd mag in een winkel niet eens 
alcohol aanwezig zijn, laat staan worden verkocht en ter plekke geconsumeerd. Belangrijke uitzondering vormen 
de supermarkten (en andere levensmiddelenwinkels) waar bier en wijn ‘voor thuis’ mag worden verkocht. In 
slijterijen mag zowel sterke als zwakalcoholhoudende drank voor thuis worden verkocht. Horeca met alcohol en 
detailhandel mogen dus in een ruimte niet worden gecombineerd. Blurring met alcohol is volgens de wet 
verboden. 
De VNG wil dit al jaren anders, net als verschillende retailorganisaties. De VNG heeft in 2015/2016 een pilot 
gedaan in circa 30 gemeenten waarbij feitelijk in strijd met de wet werd toegestaan dat een beperkt aantal 
winkels alcohol verkochten en schonken en horecabedrijven met een Alcoholwet-vergunning aan detailhandel 
deden. Uit meerdere enquêtes onder publiek is gebleken dat een meerderheid van de mensen (ongeveer 60/70%) 
niet zit te wachten op een ‘wijntje bij de kapper’. 
 
Tweede Kamerlid Ziengs van de VVD heeft in de zomer van 2020 een initiatiefwetsvoorstel ingediend bij de 
Tweede Kamer dat ‘blurring met alcohol’.  een stuk makkelijker moet maken. De behandeling ligt nu stil, waar de 
kans dat het een vervolg krijgt in 2022 is aanwezig   
 
KHN heeft in april/mei 2018 een enquête gehouden onder de leden om wederom duidelijk te krijgen hoe de leden 
van KHN aankijken tegen ‘blurring met alcohol’. De uitkomsten waren een bevestiging van een eerdere enquête. 
Een ruime meerderheid van de respondenten (77 procent) vindt dat er een scheiding moet blijven tussen horeca 
met een vergunning volgens de Alcoholwet en detailhandel. 
 

Standpunt KHN 
• KHN is in principe geen voorstander van 'blurring' met alcohol. Er moet een scheiding blijven tussen horeca met 
een vergunning volgens de Alcoholwet en detailhandel.  

• Als de politiek ‘blurren-met-alcohol’ toch makkelijker wil maken, dan moeten voor alle partijen dezelfde regels 
(en dus kansen) gelden: Dezelfde vergunnings- en opleidingseisen (Verklaring Sociale Hygiëne) en dezelfde eisen 
die aan de inrichting worden gesteld. Gelijke monniken, gelijke kappen. 
  



 

 

 
 

BRUISENDE BINNENSTEDEN 

De situatie 
Steden en dorpen in Nederland staan de komende jaren voor grote uitdagingen: 

• Krimp: doordat steeds meer mensen in steden of stedelijke gebieden gaan wonen, heeft een groot deel van de 
Nederlandse gemeenten te maken met krimp. 

• Leegstand winkelruimtes: consumenten kopen steeds meer producten online waardoor winkelruimte leeg staat. 
Door de coronapandemie en lockdowns die ook de retail hebben geraakt is dat effect versneld. Er is dan ook een groot 
overschot aan vierkante meters winkeloppervlakte.  

 
De vraag is hoe we met elkaar onze binnensteden en dorpskernen ‘bruisend’ kunnen houden. Dat is niet alleen 
belangrijk voor de horeca, maar ook voor retail en andere partijen. KHN werkt samen met andere organisaties en 
gemeenten om een antwoord te formuleren op deze uitdaging.  

 
Standpunt KHN 
KHN vindt dat: 

• De binnenstedenproblematiek een gezamenlijk probleem is van gemeenten, banken, vastgoed, retail, horeca en 
cultuur, waar een gezamenlijke oplossing voor moet worden gevonden. Een oplossing die eerlijk is voor alle betrokken 
partijen. 

• De binnenstedenproblematiek overstijgt de gemeentegrenzen. Er is (meer) regie vanuit het Rijk nodig. 

• Leegstand in commercieel vastgoed moet worden aangepakt door keuzes te maken. Aan moedig ruimtelijk 
ordeningsbeleid beleid werkt KHN mee, niet aan het bestrijden van leegstand door zonder goede gemeentelijke visie 
een horecabestemming te geven aan leegstaande panden. 



 

 

CAO 
 

De situatie 
KHN is een grote werkgeverspartij en speelt een rol bij het realiseren van goede basisvoorwaarden voor werken in 
de horeca. In april 2014 heeft KHN een KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) ontwikkeld.  
Sinds 2018 is er weer een horeca-cao die aanvankelijk alleen met CNV Vakmensen is afgesloten. De huidige cao 
geldt sinds 2020 en is afgesloten met zowel FNV Horeca als CNV Vakmensen, die cao is voor 2021 ongewijzigd 
verlengd. 
  

Standpunt KHN 
KHN vindt dat: 
1. De inzet van medewerkers zowel voor ondernemer als medewerker rendabel moet zijn: beide moeten er 
aan ‘over’ houden. 
2. Een cao en/of modelreglement de werkgever en werknemer basisvoorwaarden moeten bieden voor hun 
werkgeverschap en werknemerschap. Een cao moet: 

• Faciliteren en binden (dus niet vastbinden). Het afsluiten van een cao is een keuze; 

• Een instrument zijn voor de ondernemer om in zijn bedrijf nog beter en tegen minder transactiekosten 
arbeidsinzet te realiseren om de onderneming wendbaar te kunnen laten zijn; 

• Zowel werkgever als werknemer houvast en rechtszekerheid bieden in een evenwichtige relatie; 

• Ook zonder Algemeen Verbindend Verklaring relevant zijn en in het belang van KHN-leden. 

• Andere contractvormen openhouden en niet tegenhouden 
3. KHN streeft een cao voor de horeca na, maar zet een KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement in als er 
geen overeenstemming kan worden bereikt met vakbonden. KHN streeft naar samenwerking met vakbonden, 
maar deze samenwerking moet niet louter als doel hebben om (collectief) gesubsidieerde projecten uit te voeren 
of te steunen. 
4. KHN streeft geen cao-fonds na.  
 

  



 

 

 

CORONABELEID EN STEUNMAATREGELEN  
 
De situatie 
 
De heftigheid en de impact van het coronavirus heeft ons allemaal overvallen en duurt veel langer dan iedereen 
had verwacht.  
In de eerste anderhalf jaar van de coronacrisis heeft het overgrote deel van de horeca, alle eet- en 
drinkgelegenheden, te maken gehad met twee lockdowns die opgeteld bij elkaar 10,5 maand sluiting hebben 
betekend. Deelsectoren die niet door maatregelen waren gesloten, zoals bijvoorbeeld hotels, 
vergaderaccomodaties en cateringbedrijven, hebben enorm te leiden gehad door het grotendeels wegvallen van 
het inkomende internationale toerisme en het vrijwel geheel wegvallen van de zakelijke markt (vergaderingen, 
beurzen, congressen etc.). Clubs en discotheken zijn vrijwel anderhalf jaar geheel gesloten geweest.  
 

Sinds eind 26 juni is de horeca met o.a.1,5 meter beperkingen, in stappen stukje bij beetje verder opengegaan. 
Met een flinke terugval voor de nachthoreca vanaf 10 juli toen de besmettingen razendsnel weer opliepen en 
testen voor toegang in de horeca werd teruggedraaid en een sluitingstijd van 00.00uur is ingevoerd. Pas sinds 25 
september is de 1,5m en de zitplicht afgeschaft maar tegelijkertijd het coronatoegangsbewijs voor onder andere 
de horeca ingevoerd. De horeca heeft, als een van de weinige sectoren, eind 2021 nog steeds te maken met 
aanzienlijke beperkingen door de CTB-plicht en een sluitingstijd van 00.00uur 
 
Tegelijkertijd heeft de overheid de generieke steunmaatregelen met ingang van 1 oktober 2020 stopgezet. Na veel 
druk en met veel pijn en moeite is de TVL-regeling doorgezet voor Q4 van 2021, maar wel met een 
omzetverliesdrempel van 50% en een maximum van 250.000 voor het kwartaal.  
 
Voor een flink aantal horecabedrijven is het coronaleed echter nog niet geleden. En het herstel van de sector zal 
nog jaren gaan duren. De meeste horecaondernemers kampen met grote cashflow problemen en er is weinig geld 
om te investeren. De internationale reisbeperkingen duren voorlopig voort, dus blijft internationaal zakelijk 
verkeer en internationaal toerisme uit. Dat zal nog een tijd overbrugging vergen. De vaste lasten lopen door, maar 
er is geen concreet perspectief op wanneer de markt voor (zakelijke) overnachtingen, evenementen en 
congressen weer aantrekt. Clubs & Nightlife bedrijven zijn vooralsnog beperkt door een sluitingstijd van 00.00uur. 
Uit een KHN-enquête van juni 2021 bleek dat op dat moment 39 procent een negatief eigen vermogen had, 40 
procent had achterstanden belastingen en 26 procent had een huurachterstand (HK: moeten we actualiseren nav 
enquête medio oktober 2021).  
De omzet van de horeca over 2020 was 34 procent minder dan over 2019. Voor de hotels was de omzet 51 
procent minder, voor restaurants 35 procent minder, voor fastservice 14 procent minder en voor cafés 42 procent 
minder. De cijfers van het eerste en tweede kwartaal van 2021 gaven aan dat er per saldo voor heel 2021 horeca 



 

 

breed niet veel verbetering valt te verwachten (HK; actualiseren nav cijfers Q3) 
 
KHN begrijp dat als sprake is van een crisissituatie, zoals de coronapandemie, er gehandeld moet worden. En wel 
direct. Wel is belangrijk dat zowel in het crisismoment maar ook in de periode die volgt na de allereerste 
crisissituatie, en dat geldt zeker ruim anderhalf na de aanvang van de pandemie, maatregelen worden genomen 
die enerzijds zo effectief mogelijk zijn als het gaat om de virusbestrijding en tegelijkertijd zoveel mogelijk rekening 
houden met de ontwrichtende werking die die maatregelen op economisch maar ook sociaal en maatschappelijk 
vlak hebben. Er moet een balans zijn tussen het belang van de volksgezondheid enerzijds en de economie en 
maatschappij anderzijds. Het ene belang gaat niet voor het andere, het gaat hand in hand.  
 
Vanuit die gedachte heeft KHN geopereerd de afgelopen anderhalf jaar en zal zij opereren zo lang als de 
coronapandemie zal duren. We zijn en blijven op zoek naar mogelijkheden van exploitatie voor ondernemers 
binnen aanvaardbare gezondheidsrisico's. We treden daarover ook in overleg met de overheid om, zoals gezegd 
binnen aanvaardbare gezondheidsrisico’s, ruimte voor ondernemers te creëren om te ondernemen. Om gasten te 
kunnen ontvangen en het hen naar de zin te maken.  
 
En laten we die rol van de horeca vooral niet vergeten in tijden van crisis. Namelijk een plek waar mensen kunnen 
samenkomen om elkaar te ontmoeten, verliefd te worden of liefde te vieren, of gewoon de dagelijkse sleur even 
achter je te laten. Daar staan we voor en zullen we maximaal voor knokken. 
We schromen niet om, in het uiterste geval, de rechter om een oordeel te vragen over de rechtmatigheid van de 
overheidsmaatregelen ten aanzien van de horeca. De belangen zijn simpelweg te groot om dat, in het uiterste 
geval, niet te doen. 
 
En als het zo is dat maatregelen in de horeca waardoor het ‘normale’ ondernemerschap wordt beperkt 
onvermijdelijk zijn, dan vinden we het als KHN ook volkomen ‘normaal’ dat getroffen ondernemers ruimhartig 
worden gecompenseerd. Een crisis als de coronapandemie veroorzaakt is niet te voorzien en onmogelijk om op te 
anticiperen. Het is dus geen normaal bedrijfsrisico. KHN is van mening dat de overheid van ondernemers mag 
verwachten dat zij zich inspannen om te accommoderen en zich waar mogelijk proberen aan te passen, van de 
overheid verwachten wij dat zij het onderste uit de kan halen om ondernemers financieel te helpen overleven. 
Daar profiteren niet alleen ondernemers en hun gezinnen zelf van, maar ook de werknemers die in de bedrijven 
werken, de toeleveranciers van die ondernemers en uiteindelijk daardoor ook de Nederlandse schatkist en de 
samenleving in het geheel.  
 
Daarnaast is KHN van mening dat de overheid ook een zorgplicht heeft naar de BV Nederland en daarmee ook 
naar horecaondernemers om toe te lichten en wetenschappelijk te onderbouwen wáárom ze de restricties en 
sluitingen moeten ondergaan voor de volksgezondheid.   

 

 



 

 

Standpunt KHN over coronamaatregelen 
KHN vindt dat: 
1. Alleen coronamaatregelen mogen worden genomen die gebleken effectief zijn en/of zijn gebaseerd op 
een solide wetenschappelijke onderbouwing 
2. Een analyse van: 
a) De bijdrage aan het voorkomen van verdere verspreiding van het virus van een maatregel: EN 
b) De economische impact van een maatregel  
een verplicht onderdeel van het beslissingsproces moet zijn 
3. Sectoren die worden geraakt door maatregelen tijdig op voorhand moeten worden geconsulteerd 
4. Maatregelen niet langer mogen duren dan strikt noodzakelijk. 
5. De overheid door haar genomen maatregelen in de horeca wetenschappelijk moet onderbouwen 

 

Standpunt KHN over steunmaatregelen: 

KHN vindt dat: 
1. Zolang er coronamaatregelen blijven gelden die leiden tot omzetverlies voor horeca-ondernemers de 
overheid ook moet blijven voorzien in generieke steunmaatregelen voor horeca-ondernemers 
2. Er een gericht investeringsfonds of transitiefonds horeca, toerisme en vrije tijd moet komen voor herstel en 
innovatie na de coronacrisis, inclusief transitiepakket voor een aangepast verdienmodel; 
3. Er een regeling moet komen die voorziet in kwijtschelding van coronabelastingschuld en/of in een subsidie 
voor individuele ondernemers om schuldenvrij te kunnen stoppen; 
4. De verlaagde MKB-winstbelasting en verlenging van -gerichte- fiscale steunmaatregelen zoals langere 
verliesverrekening moeten worden gehandhaafd 
5. Hervormingen van de Rijksoverheid niet direct, of indirect, via verhoging van lokale lasten worden 
afgewenteld op (lokale) ondernemingen; 
6. Er moet worden voorzien in regelingen voor bij/omscholing van personeel voor meer wendbaarheid. De 
financiering hiervan moet gedurende de periode van herstel en de transitieperiode voor rekening van de Rijksoverheid 
komen met voorwaarden die aansluiten bij onze bedrijfstak. 

  



 

 

DEELECONOMIE 
  

De situatie 
De deeleconomie is enorm in opkomst. Online platforms zoals Airbnb, ShareDnD en Thuisgekookt maken het voor 
particulieren mogelijk hun diensten en producten aan te bieden. Met succes, want een groeiende groep 
consumenten maakt hier gebruik van. Online platforms maken een fors deel uit van de economie, hebben een 
duidelijk winstoogmerk en concurreren met de reguliere ondernemers in de gastvrijheidseconomie.  
 
In het najaar van 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘toeristische verhuur van 
woonruimte’ van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken). Met deze wet  hebben gemeenten per 1 januari 2021 
meer instrumenten in handen om toeristische verhuur van woningen aan banden te leggen, de eerste gemeenten 
zijn daar ook al in 2021 mee begonnen. In een later stadium volgen extra verplichtingen voor platforms als AirBnB 
en Booking.com, zodat er op deze websites geen advertenties meer geplaatst mogen worden van verhuurders 
zonder registratienummer.   
 

Standpunt KHN 

KHN is geen tegenstander van nieuwe aanbieders en bemiddelaars in gastvrijheid. Sterker nog: concurrentie houdt 
ons scherp. Wij vinden echter dat deze nieuwe aanbieders zich ook moeten houden aan de wet- en regelgeving 
die geldt voor reguliere ondernemers in de gastvrijheidseconomie. Het gebruik van een registratieplicht met 
duidelijke regels biedt hiervoor handvatten. Denk aan regels voor (brand)veiligheid, leefomgeving, belastingen 
afdragen (nationaal en lokaal) en consumentenbescherming. Bovendien moeten er duidelijke grenzen worden 
gesteld aan het aantal gasten en het aantal dagen dat een faciliteit mag worden gebruikt voor particulier aanbod. 
Het aantal dagen voor de particuliere vakantieverhuur van een woning moet worden gemaximeerd, op 
bijvoorbeeld 30 dagen. Want: een woonhuis is immers geen hotel en een privékeuken is geen restaurant. De wet 
‘toeristische verhuur van woonruimte’ is een goed begin om gemeenten te ondersteunen zulke regels in te stellen. 
KHN is blij met deze politieke steun om de illegale verhuur van woonruimte verder aan te pakken.



 

 

 

DUURZAAMHEID 

De situatie 
Duurzaamheid is een containerbegrip waar veel onder valt. O.a. de onderwerpen hieronder beschreven.  
 
De trend om duurzaam te eten zet onverminderd door. Het aandeel duurzaam voedsel binnen de totale 
voedselbestedingen is de afgelopen jaren toegenomen naar 16% in 2020. Zo blijkt uit de Monitor duurzaam 
voedsel 2020 in opdracht van het ministerie van LNV. De verwachting is dat deze toename de komende jaren zich 
verder zal doorzetten. Ook van belang voor de horeca dus! 
 
De Nederlandse overheid wil klimaatverandering tegengaan en stelt daarom het doel dat Nederland in 2030 49% 
minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Om deze doelstelling te realiseren, heeft het kabinet een pakket aan 
maatregelen voor het Klimaatakkoord vastgesteld.  
Het klimaatakkoord, waaronder energiebesparing, de gebouwde omgeving, emissieloze binnensteden en 
eiwittransitie, speelt ook voor de horeca een belangrijke rol. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het terugdringen 
van voedselverspilling, het terugdringen van eenmalige plastic verpakkingen (Single Use Plastic Directive) en een 
goed werkbaar statiegeldsystemen voor kleine PET flesjes en blikjes.  
 

Standpunt KHN 
Duurzaamheid zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. Dit is ook af te leiden uit het 
klimaatakkoord. KHN vindt dat een goede zaak en stimuleert het gebruik van duurzaamheid door het onderwerp 
regelmatig onder de aandacht van haar leden te brengen en best practises te delen. Maar KHN is geen 
voorstander van verplichtingen. Wij vinden dat iedere ondernemer op zijn eigen manier met duurzaamheid aan de 
slag moet kunnen gaan. 
 
Daarom pleiten we ook voor een Klimaatakkoord wat voor horecaondernemers uitvoerbaar, haalbaar en 
betaalbaar is en verdedigen we de horecabelangen bij de verdere verduurzaamheidsambities van de overheid 
(zoals statiegeld op kleine PET flesje en blikjes).  



 

 

ENERGIE(BESPARING) 

De situatie 
 
Erkende maatregelen lijst 
In het Activiteitenbesluit Milieubeheer (2007) staat dat bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 
meer dan 25.000 m3 gas verbruiken, verplicht zijn om energiebesparingsmaatregelen te nemen die in vijf jaar of minder 
kunnen worden terugverdiend. 
Vanaf 1 juli 2017 geldt de Erkende Maatregelenlijst horeca. Deze lijst bevat maatregelen die horecaondernemers 
moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 geldt een registratieplicht.  Dit houdt in dat je - als je bedrijf 
meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruikt - bij het eLoket van de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland de maatregelen die je hebt genomen om energie te besparen moet hebben gemeld. 
KHN raadt horecaondernemers aan die dat nog niet gedaan hebben dit zo snel mogelijk te doen om boetes te 
voorkomen. 
Naast de registratieplicht is het van belang om de maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst te implementeren.  

 
Energiescans 
Een energiescan is een goed middel om je energieverbruik inzichtelijk te maken en te weten welke stappen je kan 
zetten om energie te besparen. Verschillende gemeenten in het land bieden gratis energiescans aan voor 
horecaondernemers. Dit heeft geleid tot behoorlijke reducties in de CO2 uitstoot.  
 

Standpunt KHN 
KHN vindt dat: 

•   Energiebesparing voor horecaondernemers een vanzelfsprekend middel moet zijn om rendementsverbetering te 
realiseren (energiekosten worden minder) en om een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving. 

•   Toezicht en handhaving op de erkende maatregelenlijst stimulerend moeten zijn, rekening houden met de 
verschillende situaties en proportioneel zijn. De regelgeving zoals nu vastgelegd in het Activiteitenbesluit is voldoende: 
hieraan moeten geen lokale of regionale eisen worden toegevoegd. 

•   De energiescans die steden de horecaondernemers aanbieden een positieve ontwikkeling zijn. Het levert horeca- 
ondernemers echt voordelen op en het bevordert het milieubewustzijn. Dat zie je terug in de resultaten. 



 

 

GEHOORSCHADE 

De situatie 
Door gedurende een langere periode bloot te staan aan harde muziek kan gehoorschade optreden, zowel bij 
medewerkers als bij gasten.  Meer dan 75 procent van de jongeren heeft wel eens last van een piep in het oor. 
Een probleem dat uiteindelijk kan leiden tot blijvende gehoorschade. En waar steeds meer jongeren mee te 
maken hebben. 
 
KHN spant zich in om horecaondernemers, hun medewerkers en gasten bewust te maken van de gevaren van te 
harde muziek. KHN geeft op haar website tips aan ondernemers om gehoorschade te beperken. 
 

Standpunt KHN 
Bezoekers moeten - ook door horecaondernemers - worden gewezen op de risico’s van gehoorschade. Ook 
moeten ondernemers, in het kader van verantwoord ondernemen, zich inspannen om gehoorschade onder 
bezoekers en medewerkers te beperken. 

 

 

 



 

 

GEZOND AANBOD 

De situatie 
Overgewicht (en obesitas) behoren tot de belangrijkste volksgezondheidsproblemen van dit moment. In 2020 had 50% 
van volwassenen (18 jaar en ouder) overgewicht (BMI tussen 25-30) en 13,8% obesitas (BMI tussen 30-35). Van de 4-18- 
jarigen had in 2020 14,2% overgewicht en 2,6% obesitas.  Een gezonde leefstijl is belangrijk om overgewicht terug te 
dringen. Dit betekent met mate eten en drinken en voldoende bewegen. Een gezond aanbod kan hierbij helpen: minder 
verzadigd vet, suiker en zout.  

 

Standpunt KHN 
De consument is zelf primair verantwoordelijk voor een verantwoorde leefstijl: met mate en gevarieerd eten en drinken 
en voldoende bewegen. De horeca kan de consument hierbij helpen bijvoorbeeld door het bieden van een gezond 
aanbod en kleinere porties. 
 
KHN vindt dat er geen (verdere) wetgeving moet komen ten aanzien van de samenstelling van voeding; in elk geval 
geen normen voor gebruik van zout, vet en suiker in de horeca. Vooral in het MKB is uitvoering van wettelijke regels 
onuitvoerbaar omdat producten niet in grote hoeveelheden op altijd dezelfde manier worden bereid. Ook het verplicht 
informeren van consumenten over de calorieën in een gerecht is onuitvoerbaar op de horecawerkvloer omdat het 
merendeel van de ondernemers het lastig vindt om de hoeveelheid calorieën in een gerecht te berekenen.  
 
KHN vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven de ruimte heeft om vrijwillige inspanningen te leveren, zodat er rekening 
kan worden gehouden met de bedrijfskeuzes en mogelijkheden binnen het bedrijf. 
Het is goed dat er in de horecaopleidingen en -onderwijs steeds meer aandacht is voor gezonde voeding en hoe je daar 
als horecaondernemer op in kunt spelen.  



 

 

KLIMAATAKKOORD 
 

De situatie 
In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de nationale doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030 tov 
1990 te bereiken. Hoe de uitwerking er precies uit gaat zien, hangt af van het nieuwe kabinet.  
 
Belangrijke punten uit het Klimaatakkoord: 

•   Het kabinet wil overgaan tot een CO2-heffing over vermijdbare uitstoot. Wat dit betekent voor de horeca is nu nog 
niet bekend. 

•   De gebouwde omgeving zal aan energievoorschriften moeten voldoen. Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter 
dan 100 m 2 minimaal energielabel C hebben. Iets dergelijks kan er ook voor de horeca komen.  

•   Elektrisch rijden in de binnenstad. 

•   Van het gas af.  

•   Eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig. 
 

Standpunt KHN 
Het klimaat is voor ons allemaal van belang, willen we de wereld door kunnen geven aan onze kinderen. Belangrijk is 
dat we daar allemaal ons steentje aan bijdrage, zo ook de horeca. KHN volgt de verdere uitwerking van het 
klimaatakkoord op de voet en streeft naar een uitvoerbaar, haalbaar en betaalbaar klimaatakkoord voor de horeca. 
KHN wil niet dat de horeca onevenredig wordt belast. Daarom blijft een herhaaldelijke uitvoering van de MKB toets op 
dit onderwerp belangrijk.



 

 

 

LACHGAS 
 

De situatie 
Lachgas is een middel dat wordt gebruikt als verdovingsmiddel bij operaties en recreatief als roesmiddel. Lachgas 
dat verkocht wordt in ballonnen valt sinds juli 2016 onder de Warenwet (en niet meer onder de 
Geneesmiddelenwet). De verkoop en het gebruik van lachgaspatronen voor recreatief gebruik is op dit moment 
nog toegestaan. De Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) ziet toe op de verkoop van lachgasballonnen. Gezien het 
feit dat bij doorsnee recreatief gebruik geen ernstige gezondheidseffecten worden verwacht, is er voor de NVWA 
geen reden om handhavend op te treden. Het gebruik van tien lachgasballonnen komt overeen met de 
hoeveelheid lachgas die toegediend wordt bij een anesthesie behandeling van een kwartier met 50% lachgas. Dit 
wordt gezien als recreatief gebruik: minder dan tien lachgasballonen per gebeurtenis, maandelijks of minder. Bij 
deze dosering zijn er geen gezondheidseffecten, ook niet op de lange termijn. Het gebruik van lachgas verloopt 
meestal zonder problemen. Er zijn echter wel degelijk risico's als je extreem veel neemt, of op een 

onveilige manier gebruikt. 
De verkoop van lachgaspatronen en lachgasballonnen is op zich toegestaan. Ook in de horeca.  Verschillende 
retailorganisaties hebben desondanks al besloten om restricties te stellen aan de verkoop van slagroompatronen.  
 
In de zomer van 2020 hebben staatssecretaris Blokhuis en minister Grapperhaus een wetsvoorstel ingediend om 
lachgas op lijst II van de Opiumwet te plaatsen en daarmee recreatief gebruik van lachgas te verbieden. Aanleiding 
was een risicobeoordeling waaruit bleek dat recreatief gebruik van lachgas tot schade aan de volksgezondheid en 
samenleving leidt. De ‘eigenlijke toepassingen’ van lachgas, zoals in de horeca, worden van het verbod 
uitgezonderd. 

 

Standpunt KHN 

Degene die ballonnen met lachgas verkoopt is een producent in de zin van de Warenwet (een ‘waar’) en daarmee 
verantwoordelijk voor de veiligheid van het product dat hij of zij levert. Meer in zijn algemeenheid moet een 
horecaondernemer waken over de gezondheid en veiligheid van zijn/haar gasten.  
Hoewel de verkoop van lachgasballonnen in principe is toegestaan vindt KHN het onwenselijk wanneer 
lachgaspatronen en lachgasballonnen in de horeca worden verkocht.   
 

 

 
  



 

 

LEERBEDRIJVEN 

De situatie 
Leerbedrijven zijn erg belangrijk voor het opleiden van voldoende vakkrachten. Zij hebben een kwalitatief goede 
leeromgeving nodig met betrokken, goed geïnformeerde en deskundige praktijkopleiders of coaches. Via het reglement 
Erkenning Leerbedrijf zijn hierover bindende (basis)afspraken gemaakt. Via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL)-
subsidie praktijkleren ontvangen leerbedrijven voor een deel compensatie voor de opleidingsinspanning die zij plegen. 
Vanaf het schooljaar 2019/2020 ontvangen leerbedrijven in de horeca tijdelijk (3 jaar) een hogere subsidie als 
tegemoetkoming op de loonkostenstijging flexibele arbeid als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab).  
 
 

KHN-standpunt 
KHN maakt zich sterk voor voldoende leerplaatsen en goede leerbedrijven die bij hun taken ondersteuning krijgen van 
SBB en BBL-leerplaatssubsidie die recht doet aan de opleidingsinspanning van leerberdrijven. Er moet ruimte blijven 
voor eigen (branche)erkenningseisen voor leerbedrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LEGIONELLA 

De situatie 
In het Drinkwaterbesluit zijn categorieën bedrijven opgenomen die maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat 
legionellabacteriën kunnen groeien in de drinkwaterinstallatie. Deze verplichting geldt ook voor gebouwen met een 
logiesfunctie, zoals: hotels, bungalowparken, Bed en Breakfasts met meer dan vijf slaapplaatsen, groepsaccommodaties 
en kampeerterreinen. Ook zwembaden en sauna’s moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat gasten besmet 
raken met legionella. Legionellabacteriën leven in kleine aantallen in de bodem en in (drink-)water. De bacterie vormt 
een probleem als deze kan uitgroeien tot grote aantallen. De bacterie kan ernstige longontsteking, de veteranenziekte, 
veroorzaken. Ieder jaar lopen honderden mensen een besmetting op. 

 
Standpunt KHN 
KHN vindt het belangrijk dat ondernemers maatregelen nemen om te voorkomen dat gasten besmet raken met 
legionella. KHN is van mening dat huidige maatregelen afdoende zijn en dat er geen verdere regels voor legionella 
moeten komen. Ook ten aanzien van legionellacontrole en handhaving moet er een gelijk speelveld zijn: zo moeten 
bijvoorbeeld Airbnb-aanbieders of Bed en Breakfasts niet worden ontzien; ook bij die accommodaties moet de 
gezondheid van gasten voorop staan. 

 



 

 

LEVENSMIDDELENWET 

De situatie 
De Europese etiketteringswetgeving verplicht ondernemers sinds eind 2014 om, ook over de niet voorverpakte 
producten, allergeneninformatie beschikbaar te stellen als de gast daarom vraagt. De manier waarop dit gebeurt is 
overgelaten aan de individuele lidstaten. In Nederland mogen horecaondernemers zelf bepalen hoe zij hun gasten 
informeren over de aan- of afwezigheid van allergenen: schriftelijk, mondeling of elektronisch. Wel moet de 
informatieverstrekking vóór verkoop plaatsvinden. 

 
Standpunt KHN 
KHN vindt dat er geen aanvullende verplichte (nationale of Europese) regels moeten komen voor etikettering van 
onverpakte voedingsmiddelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LOKALE LASTEN 

De situatie 
Horecaondernemers hebben te maken met veel vormen van lokale belastingen en heffingen, waaronder 
toeristenbelasting, precariorechten en leges voor vergunningen. Door de optelsom van maatregelen wordt de 
horecasector onevenredig zwaar getroffen. De tarieven overstijgen al jaren het inflatiecijfer en er zijn grote verschillen 
tussen gemeenten. Ook ontbreekt vaak een eenduidige of heldere grondslag. 
De gemeentelijke autonomie maakt landelijke afschaffing of uniformering van toeristenbelasting onmogelijk. Wel dringt 
het samenwerkingsverband Gastvrij Nederland (waar KHN onderdeel van is) bij het kabinet aan op maatregelen om de 
lokale lastendruk te verminderen. 

 
Ook gemeenten krijgen te maken met gevolgen van de coronacrisis. Enerzijds doordat ze minder inkomsten hebben, 
denk bij voorbeeld aan toeristenbelasting, anderzijds door dat ook gemeenten financiële voorzieningen treffen voor 
hun noodlijdende ondernemers dan wel doordat een groter beroep wordt gedaan door burgers die terug moeten vallen 
op bijstand. De rijksoverheid heeft al extra geld vrijgemaakt voor gemeenten om de gevolgen van corona op te kunnen 
vangen maar het is de vraag of dat voldoende is.  
Voorkomen moet worden dat deze tegenvallers voor de gemeentebegroting zich straks gaan vertalen in een verhoging 
van lokale lasten. Waarschijnlijk ontvangen gemeenten de komende jaren minder geld van het Rijk uit het 
gemeentefonds. Om dat te compenseren mogen gemeenten in de toekomst lokaal extra belasting heffen. We vrezen 
voor eenzijdige lastenverhogingen voor het bedrijfsleven in het algemeen en de horeca in het bijzonder, omdat vooral 
daar sprake is van stapeling van belastingen en heffingen. 

 
Standpunt KHN 
De toename in verschillende soorten lokale belastingen, leges en heffingen is KHN een doorn in het oog. KHN pleit voor 
eenduidige (landelijk geldende) grondslagen voor lokale belastingen, leges en heffingen. Ook pleit KHN voor een 
micronorm: de lokale belastingopbrengst mag niet hoger zijn dan in het jaar ervoor (behalve correctie voor Inflatie- en 
volume-effecten). 

 
KHN vindt dat: 

• De autonomie van lokale overheden op het gebied van belastingheffing niet verder moet worden vergroot. 

•      Ondernemers moeten een, via de Gemeentewet verankerd, recht krijgen op inspraak op voorhand op de 
gemeentebegroting. B&W moet verantwoording afleggen van wat zij met de inspraak hebben gedaan bij het indienen 
van de begroting 

• De voortdurende (ongefundeerde) stijging van gemeentelijke lasten moet stoppen én dat gemeenten moeten 
aantonen hoe zij tot (de hoogte van) bepaalde leges komen. Uitgangspunt moet zijn: een efficiënt werkende gemeente. 

• De BIZ (Bedrijfsinvesteringszone) een goed instrument is om invulling te geven aan gezamenlijke wensen en 
belangen van ondernemers in een specifiek gebied. Voorwaarde is dat de BIZ door de gemeente niet wordt gebruikt om 
gemeentelijke basistaken over te hevelen naar ondernemers. 



 

 

• De opbrengst van toeristenbelasting begrensd moet worden en aantoonbaar (transparant) moet terugvloeien naar 
de gastvrijheidseconomie. De grondslag van toeristenbelasting zou moeten worden verbreed van ‘overnachting’ naar 
‘profijt’: immers detailhandel/MKB-bedrijven hebben ook profijt van het verblijf van (zakelijke) toeristen en zouden ook 
belasting moeten betalen. 



 

 

OMGEVINGSWET 

De situatie 
In juli 2022 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Hierin worden zaken geregeld die nu nog geregeld zijn 
in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, WABO, Wet Milieubeheer en in het Activiteitenbesluit. 
Met de nieuwe Omgevingswet verandert het omgevingsrecht. Gemeenten krijgen op sommige gebieden meer 
ruimte om strengere regelgeving op te leggen via het omgevingsplan. Voor horecaondernemers kan dit negatief 
uitpakken als het bijvoorbeeld om geluid gaat. Aan de andere kant kunnen lokale regelingen juist positief 
uitpakken als dit leidt tot minder regeldruk. Een goede relatie tussen ondernemers (verenigingen) en gemeenten 
speelt hierbij een grote rol. 

 
Standpunt KHN 
De Omgevingswet moet niet alleen nieuwe regels brengen die een goede leefomgeving waarborgen, maar moet 
ook ondernemerschap mogelijk maken. KHN treedt daarom in gesprek met gemeenten om de belangen van 
horecaondernemers onder de aandacht te brengen. 
1. De Omgevingswet moet voordelen brengen voor ondernemers. Bij de Omgevingswet en de andere 
invulling van de leefomgeving zal er daadwerkelijk meer ruimte moeten komen voor initiatieven op het gebied van 
ondernemerschap. 
2. Er moet sprake zijn van verantwoorde normen voor onder andere geluid, geur en afvalwater. In de 
meeste gemeenten is de afgelopen jaren hier een goede balans in gevonden. Uitgangspunt voor het 
omgevingsplan is dat de bestaande situatie wordt gehandhaafd onder de Omgevingswet. Waar mogelijk kan 
worden bekeken of de normen kunnen worden verruimd. 
3. Ondernemers recht hebben op fatsoenlijk overgangsrecht en royale verhaalsmogelijkheden als het gaat 
om schade en de implementatie van de Omgevingswet. 
4. Goede tijdige communicatie en ondersteuning voor horecaondernemers. 

 
  



 

 

PLATFORMECONOMIE 

De situatie 
De voortdurende opkomst en exponentiele groei van online platforms, met name zoek-, boek- en bezorgsites, 
veroorzaken een verschuiving in de relatie tussen de horecaondernemer en zijn gast. Waar platforms als 
Booking.com, The Fork en Thuisbezorgd.nl het totale aanbod met meer transparantie in de markt brengen - en 
daarbij de steeds kritischer gasten op hun wenken bedienen - claimen zij ook een steeds dominantere rol in het 
spel van vraag en aanbod. Doordat platforms niet hoeven te investeren in stenen en infrastructuur is het voor de 
platforms relatief makkelijk om enorm snel uit te breiden en een wereldwijd bereik voor gasten te realiseren. Het 
ontstaan en opkomen van nieuwe aanbieders en van bemiddelaars in gastvrijheid is van alle tijden. Zoek-, boek- 
en bezorgsites kunnen horecaondernemers nieuwe gasten opleveren en bijdragen aan een hogere 
gasttevredenheid. 
 
We zien echter in toenemende mate dat horecaondernemers te maken hebben met wereldwijd opererende 
spelers. Door fusies en overnames ontstaat een ‘online platformmarkt’ met slechts een paar spelers (oligopolie). 
De markt- macht van de online platforms begint ongezonde vormen aan te nemen en de door hen gehanteerde 
tarieven lopen structureel op. Horecaondernemers kunnen door deze dominante positie van de platforms niet 
meer vrijelijk bewegen en hun eigen productaanbod bepalen. Platforms hanteren marktverstorende 
contractvoorwaarden, zoals pariteits-clausules en zij houden consumentendata onterecht vast. 
 

Gelukkig zien we een aantal regelgevende initiatieven op zowel het Nederlandse niveau als het Europese niveau 

die tot doel hebben om machtsverhoudingen tussen platform en consument, maar ook de zakelijke gebruiker, 

meer in balans te brengen. 
 

De Europese Commissie (EC) heeft in december 2020 de voorstellen bekendgemaakt voor de Digital Services Act 

(en de Digital Markets Act). De DSA is vooral een update van verantwoordelijkheden van online dienstverleners, 

bijvoorbeeld op het gebied van het weren van illegale inhoud. Met de DMA worden regels geïntroduceerd 

specifiek voor platforms die fungeren als “poortwachters” in de digitale sector. De DMA moet voorkomen dat 

deze poortwachters oneerlijke voorwaarden opleggen aan bedrijven en consumenten en verdere transparantie 

van digitale diensten waarborgen.  De voorgestelde regels waar poortwachters aan moeten voldoen zijn zeer 

welkom. Onduidelijk is nog wel of de grote boekingssites Booking/Expedia/Airbnb onder de poortwachters-

voorwaarden van de EC zullen vallen. KHN is van mening dat de huidige voorstellen een goed begin zijn, maar de 

nadruk op de héle grote platformen zorgt voor uitdagingen binnen de horeca. Ook is in het voorstel nog niet 

duidelijk genoeg of pariteitsclausules hiermee worden uitgebannen. De verwachting is dat een mogelijke 

inwerkingtreding pas vanaf 2023 aan de orde is. 

 

Op nationaal niveau heeft het ministerie EZK een wetsvoorstel ingediend om de ACM bevoegdheden te geven te 



 

 

handhaven op de uitvoering van de Platform-2-business verordening die in juli 2020 in werking is getreden. Met 

ACM als toezichthouder wordt voorzien in publiekrechtelijk toezicht en is het ook mogelijk om als 

branchevereniging signalen neer te leggen en verzoek tot handhaving in te dienen. Een positieve ontwikkeling dus. 

De focus van de inbreng van KHN is in wetstraject is dat het wetsvoorstel ondernemers kan helpen om de regels 

van de P2B kracht bij te zetten, goed dat ACM in collectief belang kan handhaven en ook brancheverenigingen 

signalen beter kunnen afgeven. Waarschijnlijk krijgt dit wetsvoorstel in 2023 een concreet vervolg. 
 

Er worden dus eerste regelgevende stappen gezet, maar het gaat nog niet ver genoeg om daadwerkelijk te zorgen voor 

een eerlijke balans in de verhouding tussen platform en horeca-ondernemer. 

 

Standpunt KHN 
KHN wil dat zowel vanuit de Nederlandse overheid als vanuit de Europese Unie in de regelgevende initiatieven 
écht wordt doorgepakt om te zorgen voor een betere marktwerking in de platformeconomie. Pariteitsclausules 
moeten bijvoorbeeld worden verboden en ondernemers moeten weer zelf (gratis) beschikking krijgen over de 
gast- en betaaldata van de eigen gasten.  

https://www.khn.nl/nieuws/meer-bescherming-horecaondernemers-op-digitale-platformen


 

 

OPENBARE ORDE EN CRIMINALITEIT 

De situatie 
Criminaliteit schaadt de horeca.  
Op landelijk niveau zijn er verschillende initiatieven van het ministerie van Justitie en Veiligheid waar KHN in 
deelneemt. Als deelnemer van de Taskforce Overvallen organiseert KHN met subsidie jaarlijks overval- en agressie- 
trainingen in het land. Als deelnemer in het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing is KHN betrokken bij de 
landelijke aanpak voor criminaliteit tegen bedrijven.  
 
Als het gaat om uitgaansgebieden wordt er door KHN op lokaal niveau vrijwel altijd samengewerkt met de gemeente 
en lokale politie. Afspraken worden gemaakt in een convenant of via een zogenaamde Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
(KVU). 
 
Ondermijning, een toenemende verwevenheid tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’, is een ‘hot item’ bij politie 
en justitie. In samenwerking tussen publieke en private partijen wordt ingezet op een breed pallet aan 
maatregelen, deels in regelgeving, om ondermijning tegen te gaan. Zo is er onder andere sprake van een plan om 
contante betalingen vanaf 3000 euro te verbieden met het doel om daarmee witwassen tegen te gaan. 

 
Standpunt KHN 
o Horecaondernemers hebben een gezond eigenbelang om te investeren in de veiligheid van hun zaak voor 
hun gasten, hun personeel en zichzelf. Samenwerking met andere ondernemers, politie en gemeente is cruciaal. 
Een goed voorbeeld is de hierboven genoemde KVU. 
o Er moet een eerlijke verantwoordelijkheidsverdeling zijn tussen partijen: de verantwoordelijkheid van een 
ondernemer houdt niet op bij de drempel van zijn bedrijf, maar hij is niet verantwoordelijk voor het handhaven van 
de openbare orde. Het handhaven van de openbare orde is primair een taak van de overheid. 
o Nieuwe initiatieven en regelgeving die ondermijning moeten tegengaan moeten geen onevenredige 
belasting gaan worden voor de ondernemers die zich niet schuldig maken aan criminele activiteiten. Dan gaan de 
‘goeden’ namelijk leiden onder de ‘slechten’. Een verbod op contant geld vanaf 3000 euro gaat witwassen niet of 
nauwelijks tegen terwijl het horecaondernemers onevenredig belemmert in het ondernemerschap. 
 
 
 
 
 

 



 

 

PENSIOEN 
 

De situatie 

Er is een Pensioenfonds Horeca en Catering. De pensioenregeling is een overeenkomst tussen KHN en 
vakorganisaties. De regeling is door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verplicht gesteld aan 
alle horecawerkgevers voor hun werknemers. Het fondsbestuur heeft een onafhankelijke voorzitter, een Raad van 
Toezicht met externe deskundigen en een Verantwoordingsorgaan voor medezeggenschap. De 
werkgeversbijdrage voor horecawerkgevers is voor onbepaalde tijd gesteld op de huidige 8,4 procent over het 
pensioengevend loon. 
  
De overheid wil de vormgeving van pensioenen en de wijze van verplichtstellen van deelname aan pensioenen 
moderniseren om te voorzien in meer keuzes voor vorm en uitvoering van de pensioensoort die aansluit op de 
wensen van de betrokken deelnemer.  
 

Standpunt KHN 

KHN vindt dat: 
• Voor pensioen dezelfde premie per persoon beschikbaar moet worden gesteld, maar anders dan nu voor een 
persoonlijke aanspraak binnen een collectief vermogen. Kapitaalopbouw vindt dan plaats via participaties in een 
fonds. Bij pensionering verzilvert de werknemer zijn participaties individueel (in welke vorm dan ook) voor fiscaal 
toegelaten doelen. 
• Een pensioenvoorziening via een eigen pensioenfonds niet het doel. Doel is dat werkenden sparen voor later.  
• De maatschappelijke discussie over ‘het pensioenstelsel’ zich moet richten op sparen voor later, waarbij de 
werkende, als hij “met pensioen” gaat, kan kiezen hoe hij wil omgaan met het opgespaarde kapitaal voor later: 
opname ineens, helemaal of gedeeltelijk, overdracht naar een andere rekening of omzetten in uitkering. 
 

  



 

 

PREVENTIE AKKOORD 
 

De situatie  
In november 2018 heeft KHN samen met 70 partijen het Nationaal Preventieakkoord getekend op de 
deelakkoorden overmatige alcoholconsumptie en overgewicht. In dit akkoord staan maatregelen die een groot 
aantal partijen gaat nemen om Nederland gezonder te maken. De gezamenlijke ambitie is dat in 2040 minder 
mensen roken, problematisch alcoholgebruik wordt teruggedrongen en er minder mensen zijn met overgewicht. 
 
De volgende afspraken zijn gemaakt: 
Overmatige alcoholconsumptie 

•   Een communicatiecampagne specifiek op de leeftijdsgrens en de ID check 

•   Ontwikkelen van een e-learning alcohol schenken 

•   VWS gaat kijken of wederverstrekker strafbaar wordt 

•   Pilots in 10 gemeenten om naleving te verbeteren. 
 
Overgewicht 

•   KHN spoort horecaondernemers aan om meer groenten en minder vlees te serveren 

•   KHN moedigt haar leden aan om het drinken van water en suikervrije frisdranken te stimuleren 

•   KHN wil het gebruik van kleinere portie stimuleren. 
 
Wat betreft roken heeft KHN niet aan tafel mee kunnen praten. Zie voor meer informatie ons standpunt met 
betrekking tot ‘Roken’.  
 

Standpunt KHN 
KHN is een groot voorstander van het Nationaal Preventieakkoord en is er trots op dat zoveel partijen met elkaar 
dit akkoord hebben getekend. Het is belangrijk dat de sector haar steentje bijdraagt aan een gezonder Nederland 
in 2040. Het terugdringen van roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht zijn belangrijk om 
gezondheidswinst te behalen.  
De insteek van KHN was om alleen akkoord te gaan met maatregelen die werkbaar zijn voor horecaondernemers, 
geen verplichtingen. KHN wil ondernemers inspireren en enthousiasmeren om hun aanbod gezonder te maken. 
Mensen willen – als ze uit eten gaan – graag een wijntje drinken en een toetje eten. En dat moet ook kunnen, 
vindt KHN. Maar het is goed dat horecaondernemers ook gezondere alternatieven op de menukaart zetten. 
 



 

 

REGELDRUK 

De situatie 
Door de aard en veelheid van verschillende activiteiten in een horecabedrijf heeft de horeca te maken met relatief 
veel regels, vergunningen en toezicht. Dit brengt hoge kosten met zich mee. 
 
Het terugdringen van regeldruk blijft een hardnekkig probleem omdat: 
• De horeca een negatief imago heeft (gebaseerd op incidenten) en wordt benaderd vanuit het perspectief van 
openbare orde en veiligheid. 
• Onevenredig veel horecabeleid wordt bepaald door gemeenten (decentraal). 
• Er een verschuiving heeft plaatsgevonden naar zogenaamd vrijwillige keurmerken en certificaten 
(schijnregelgeving). 
• De overheid zich, gedreven door maatschappelijke organisaties, laat verleiden tot ‘single issue wetgeving’ 
(bijvoorbeeld het verbod op gratis plastic tassen), waardoor een wirwar aan kleine regeltjes ontstaat, die bij elkaar 
grote impact hebben op de horeca. 
• De kosten voor het voldoen aan regels niet meer in verhouding staan tot de risicoreductie, die kan worden 
bereikt. 
• Er inmiddels veel nieuwe, andere aanbieders (denk aan: Airbnb en detailhandel die horeca bedrijft) zijn die 
niet aan (dezelfde) regels hoeven te voldoen; dit verhoogt de door horecaondernemers ervaren regeldruk. 

 
Standpunt KHN 
KHN vindt dat regeldruk moet worden teruggebracht en dat dit een impliciet gevolg moet zijn van de verbetering 
van de kwaliteit van regelgeving en dienstverlening door de overheid. 
 
KHN wil: 
• Structureel minder regeldruk als gevolg van gemeentelijk beleid en uitvoering op lokaal niveau, zonder 
aantasting van de lokale beleidsruimte (voor zover deze functioneel is). 
• Toepassing van high trust-principes op goedwillende ondernemers, dus: beperkt en slim toezicht bij goede 
bedrijven en intensiever en steviger toezicht en handhaving bij slechte bedrijven. 
• Bij de nieuwe landelijke wetgevingsprocedures betere toetsing op onder andere noodzaak en toepassing van 
de zogenaamde MKB-toets. 
• Dat de kosten voor toezicht en handhaving van overheidsregels voor rekening van de regelende overheid 
komen. 
• Dat het verschil in regeldruk (en lastendruk) tussen professionele aanbieders van horeca en particuliere 
aanbieders van horeca (via bijvoorbeeld Airbnb en ShareDnD) tenminste wordt teruggebracht door intensivering 
van handhaving en toezicht op de naleving van de wet bij particulieren. 



 

 

ROKEN 

De situatie 
Het verder terugdringen van roken door middel van steeds strengere regels en hogere accijnzen op tabak blijft 
door gaan. Sinds 1 oktober 2020 zien alle (nieuwe) verpakkingen van tabaksproducten er hetzelfde uit zien, sinds 1 
januari 2021 moeten tabaksproducten uit het zicht zijn behalve in tabaksspeciaalzaken.  De verkoop van 
tabaksproducten via automaten wordt verboden met ingang van 1 januari 2022.  
  
Met andere woorden, roken staat onder druk en de maatschappelijke kijk ten aanzien van roken is aan het 
veranderen en in toenemende mate meer anti-roken. Roken in de horeca is alleen nog maar toegestaan op het 
terras (dat daarvoor aan bepaalde voorwaarden van de NVWA moet voldoen). Horecaondernemers doen er 
verstandig aan om, daar waar dat ook mogelijk is binnen de bedrijfsvoering, op terrassen een rookbeleid te 
voeren. Dat kan zijn door een deel van het terras rookvrij te maken of, als er meerdere terrassen zijn, een van de 
terrassen aan te wijzen als rookvrij terras.  
 

Standpunt KHN 
KHN vindt dat iedereen, ook rokers, welkom moet kunnen zijn in de horeca en dat de wet horecaondernemers 
ruimte moet geven om rokers op het terras (in de buitenlucht) te kunnen faciliteren.  
 



 

 

TOEGANKELIJKHEID 

De situatie 
In het VN-verdrag voor mensen met een beperking staat dat de belemmeringen die mensen met beperkingen in 
de samenleving tegenkomen moeten worden opgeheven, zodat iedereen gelijkwaardig mee kan doen. Het VN-
verdrag is in Nederland opgenomen in de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. 
Dit betekent het volgende: 
 
• Alle ondernemers moeten geleidelijk de ‘algemene toegankelijkheid’ van hun bedrijf voor gehandicapten 
vergroten, tenzij dat voor de ondernemer een onevenredige belasting vormt. Is een bepaalde aanpassing te duur 
voor een horecaondernemer, dan hoeft hij die niet uit te voeren. 
• Mensen met een beperking kunnen zelf ook vragen om een aanpassing voor hun specifieke situatie. De 
algemene maatregelen zijn immers niet altijd afdoende voor iedereen. De horecaondernemer is verplicht te 
onderzoeken hoe hij de gevraagde aanpassing mogelijk kan maken en die ook daadwerkelijk uit te voeren, behalve 
als die ‘onevenredig belastend en/of disproportioneel’ is. Dit moet aantoonbaar zijn, wanneer de persoon met een 
beperking zich hier niet in kan vinden en een klacht indient bij het College voor de Rechten van de mens. 
 

Standpunt KHN 
Horecaondernemers en hun medewerkers zijn dagelijks bezig om al hun gasten waardevolle momenten te bieden. 
Als horeca moeten we vooral doorgaan met wat ondernemers nu al doen: zich blijven verplaatsen in de gasten en 
hun specifieke behoeften. KHN vindt dat toegankelijkheid en gastvrijheid goed samengaan, mits er per situatie 
gekeken wordt naar de mogelijkheden. De gevraagde aanpassingen moeten geen onredelijke investering vragen 
van de ondernemer. 
  



 

 

TOERISME 
 

De situatie 

De toeristische sector heeft een forse klap gekregen door de coronacrisis. Alhoewel de binnenlands inmiddels 
weer redelijk op peil is, moet de internationale markt nog een forse inhaalslag maken. Met name het zakelijke 
toerisme zal voor het algehele herstel nog enkele jaren nodig hebben en ook het toerisme uit verre bestemmingen 
heeft nog een stevige impuls nodig.  
 
Ondertussen moet worden nagedacht over de toekomst van de sector. Corona heeft het toerisme veranderd. De 
wens om te reizen zal blijven maar verantwoord reizen en duurzaamheid spelen steeds meer een rol bij de keuze 
van de toerist: niet meer drie verre reizen per jaar maar een combi met binnenland of nabije (met de trein 
bereikbare) bestemmingen, kiezen voor een duurzaam hotel, regionale streekproducten, hybride 
zakenevenementen die zowel online (voor de verre deelnemer) als fysiek worden bijgewoond, meer de natuur in, 
enz. De sector zal hierbij moeten aansluiten. 
 
Naast duurzaamheid en personeel is een belangrijk vraagstuk voor de komende jaren hoe we kunnen komen tot 
een integrale benadering van toerisme. Hierbij gaat het niet alleen om het (zeer aanzienlijke!) economische belang 
van de sector maar ook over leefbaarheid, vestigingsklimaat en aantrekkelijk wonen. In toeristische gebieden is 
het voorzieningenniveau hoger en daar profiteert ook de lokale bevolking van. Dir voorzieningenniveau maakt het 
ook aantrekkelijker voor niet-toerisme gerelateerde bedrijven om zich te vestigen. Recreatie en uitgaan vervullen 
bovendien een sociale rol: mensen ontmoeten elkaar hier en kunnen ontspannen. Als sector brengen we dit – 
onderbouwd door onderzoek – onder de aandacht van overheden en zetten we in op beleid waarin onze sector in 
de stad en in het landelijke gebied de ruimte krijgt, en waarbij ook aandacht is voor de leefbaarheid. Spreiding van 
toerisme in plaats en tijd horen hierbij.  
 

Standpunt KHN 
Toerisme biedt nog steeds grote kansen voor ondernemers, inwoners en gemeenten. Horecaondernemers kunnen 
hun rol als gastheer van de samenleving vergroten en het aantal banen in de Nederlandse economie laten stijgen. 
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil graag een verbindende rol spelen en samen met haar partners een 
antwoord bieden op de kansen en uitdagingen die herstel en groei van het toerisme met zich meebrengen. Dit 
doen wij onder meer door te participeren in samenwerkingsverbanden zoals Gastvrij Nederland en de corona task 
force gastvrijheid. Samen zetten we ons in voor de juiste steunmaatregelen van de overheid voor herstel, doen we 
onderzoek, delen we kennis, proberen we het overheidsbeleid te beïnvloeden en werken we aan de juiste 
randvoorwaarden voor de ontwikkeling van toerisme over de volle breedte, van kusttoerisme tot stedelijk 
toerisme en zowel lokaal als provinciaal/regionaal als landelijk en internationaal.



 

 

VOEDSELVEILIGHEID 

De situatie 
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is in Nederland verantwoordelijk voor controle op 
voedselveiligheid. Belangrijk aandachtspunt bij voedselveiligheid is de openbaarmaking van controlegegevens. Dit 
is opgenomen in de Gezondheidswet. Doel van de openbaarmaking is: 
 
• De consument een keuzemogelijkheid te bieden 
• Inzage te geven in het werk van de NVWA en 
• Bevordering van het naleven van wet- en regelgeving. 
 
Sinds 1 oktober 2020 maakt de NVWA alle inspectieresultaten van horecaondernemers openbaar.  

 
Standpunt KHN 
KHN heeft voedselveiligheid hoog in het vaandel staat en vindt transparantie belangrijk. Op verzoek van de 
politiek gaat de NVWA over tot openbaarmaking van controlegegevens. Als een horecaondernemer zijn zaken niet 
goed op orde heeft, wordt dit gepubliceerd op de website van de NVWA. KHN kan zich hier wel in vinden omdat 
iedere ondernemer veilig voedsel moet produceren. Echter de NVWA kan onmogelijk alle horecaondernemers 
inspecteren en daarom zal KHN blijven benadrukken dat indien niet alle bedrijven worden geïnspecteerd, er 
willekeur en oneerlijke concurrentie kan ontstaan. 
 
KHN vindt dat toezicht op voedselveiligheid kennis gedreven en risicogericht moet zijn en dat er geen 
ongerechtvaardigde verandering mag plaatsvinden in de financiering van de NVWA ten laste van de ondernemer. 
Kosten voor inspectie gebaseerd op wettelijke regels die gaan over het algemeen belang, met name de 
volksgezondheid, liggen bij de overheid of de maatschappij. Slechts bij herinspectie zouden de kosten bij de 
ondernemer mogen liggen. 
 



 

 

VOEDSELVERSPILLING 

De situatie 
De Verenigde Naties (VN) willen wereldwijd de voedselverspilling met 50% verminderen in 2030. De 
landbouwministers van de Europese Unie (EU) hebben deze doelstelling overgenomen, dus ook Nederland. 
Jaarlijks verspilt de horeca rond de 55.000 ton aan voedsel. Voedselverspilling vindt zowel plaats in de keuken als 
bij de gast. Een groeiend aantal horecaondernemers zet zich in om zo min mogelijk voedsel weg te gooien.  
Om horecaondernemers bewust te maken van de hoeveelheid voedsel die ze verspillen, is meten heel belangrijk. 
Meten is immers weten. Waar zit de meeste voedselverspilling in mijn onderneming?  
 

Standpunt KHN 
KHN vindt dat: 
o Voedselverspilling zoveel mogelijk moet worden voorkomen en ondernemers vrij moeten zijn om dit op 
hun eigen manier te realiseren. Het terugdringen van voedselverspilling kan voor de ondernemer financiële 
voordelen bieden.  
o Het meten van voedselverspilling ondernemers kan helpen om voor hun zelf inzichtelijk te maken waar 
de meeste voedselverspilling zit, maar KHN is geen voorstander van een meetverplichting.  
o De ‘doggybag/foodiebag’ vaak wordt genoemd als hèt middel tegen voedselverspilling slechts één van de 
manieren is om voedselverspilling terug te dringen. Het is nog beter om de oorzaak van de voedselverspilling aan 
te pakken. Als een horecaondernemer ziet dat er te veel eten over blijft, kan hij bijvoorbeeld zijn porties hierop 
aanpassen. Of ook halve porties aanbieden.  



 

 

WERKGEVER EN OPDRACHTGEVER 
 

De situatie   
De omgeving van het horecabedrijf verandert snel en dat vergt veel aanpassingsvermogen voor de 
horecaonderneming. Niet alleen de horecamarkt, horecaconcepten, bezorgen en foodretail veranderen, ook de 
arbeidsmarkt verandert: krapte, vergrijzing en migratie. De horecaondernemer is naast werkgever ook 
opdrachtgever. Bijvoorbeeld voor de uitbestede schoonmaak. Maar ook voor zzp’rs en inlenen via uitzend of 
payroll. 
  
Het werkgeverschap is door de formele gezagsverhouding een verantwoordelijkheid met kostenrisico’s. Die wordt 
ingevuld vanuit veel wetten, regels en afspraken voor een eerlijke, gezonde en veilige werkomgeving voor 
werknemers. De bijbehorende plichten, risico’s, heffingen en vooral ook beperkingen zijn soms te groot voor de 
draagkracht van een kleine onderneming. Dan komen de alternatieven als uitbesteden van werk of inhuren van 
zzp’rs of het inlenen via payroll. Die alternatieven geven in Europa en Nederland ook discussies over helderheid 
vooraf op verantwoordelijkheden, risico’s en wel of geen zekerheden rond werken en alle werkenden. Ongeacht 
de vorm van de verschillende overeenkomsten.  
  
Daarom geeft Koninklijke Horeca Nederland input op al die regels uit ‘Brussel’ en ‘Den Haag’ en maken wij een 
werkbare vertaalslag naar de maat van horecaondernemingen. Dat doen we om leden te ontzorgen, maar ook 
voor een eerlijk speelveld met een minimumpakket aan voorwaarden en lasten die over de hele horeca en de 
horecaomgeving geldt. Dat vergt een transitie van alleen werkgeverschap en werknemersbescherming naar 
voorzieningen, regels en heffingen voor alle werkenden. 
  
  

Standpunt KHN 
 KHN zet in op Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap. Daarmee bedoelen we: 
  
1. Goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap waarbij de verantwoordelijkheid voor werkenden primair 
ligt bij de individuele onderneming en opdrachtnemer.   
2. Een sociale agenda voor de bedrijfstak en horecaondernemingen met handvatten om binnen het bedrijf 
ook maatwerk voor alle werkenden te kunnen realiseren.   
 
  



 

 

WERKLOOSHEID 
 
 

De situatie 
De Werkloosheidswet kent voor werknemers een loongerelateerde uitkering en een vervolguitkering. De totale 
duur is minimaal 6 en maximaal 26 maanden naar de duur van het arbeidsverleden. Na een jaar moet de 
uitkeringsgerechtigde in redelijkheid werk aanvaarden. 
Via de Wet arbeidsmarkt in balans zijn er contractafhankelijke premies: lagere en 5%-punt hogere hoge premie. 
Deze premies zijn niet risico-gerelateerd.  
Het is mogelijk via een cao de duur van de WW te verlengen. 
  

Standpunt KHN 
KHN vindt: 
1. De vernieuwde WW in duur afdoende, maar nog niet genoeg gericht op van werk na werk en snel nieuwe 
competenties en vaardigheden bijspijkeren. 
2. De kring van verzekerden niet genoeg gericht op de kring van zzp die onder de armoedegrens vallen. 
3. Een verlenging van de WW-duur via een cao ongewenst en werkt hier ook niet aan mee. Verlenging via 
een cao zou leiden tot minder prikkels voor het hervatten van het werk, tot extra collectieve lasten en kosten voor 
een onmogelijke uitvoering. 
4. Dat een hoge of lage ww-premie alleen landelijk en vooral risico-gerelateerd op de feitelijke 
uitkeringslasten mag zijn; niet gebaseerd op politiek wensdenken. 
 
  
 
  
 
  



 

 

Ziek en arbeidsongeschikt 
 
   

De situatie 
De werkgever betaalt de werknemer bij ziekteverzuim maximaal 104 weken loon door. Er is een wettelijk vangnet 
bij einde contract en specifieke risico’s. Die risico’s van ziek bij einde dienstverband worden via gedifferentieerde 
premies aan de werkgever doorbelast. Na 104 weken is er de WGA Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten, of IVA (bij volledig én blijvend arbeidsongeschikt). De WGA kan net als de loondoorbetaling 
privaat worden verzekerd. In alle gevallen is er sprake van re-integratieverplichtingen voor de werkgever en moet 
de werknemer meewerken. Voor specifieke risico’s gelden wettelijke garantiebepalingen (no risk polis). 
 

Standpunt KHN 

KHN vindt dat: 
1. Er toegankelijke en betaalbare verzekeringen tegen verzuim en arbeidsongeschiktheid moeten komen 
voor alle werkenden en tegen werkloosheid van werknemers en verlies van inkomen bij zelfstandigheid onder de 
armoedegrens.   
2. Er meer verantwoordelijkheid moet komen bij de werkende zelf voor zijn eigen herstel en herplaatsing in 
geval van verzuim en arbeidsongeschiktheid.  
3. De werkgeverslast in geld en andere verplichtingen verminderd moet worden naar het Europese 
gemiddelde waardoor de ondernemer zich weer op het ondernemen kan richten.  
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1. Begripsomschrijvingen 
 
1. Waar in dit reglement gesproken wordt van “de statuten”, worden de statuten bedoeld 

van de vereniging “Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca en 
Aanverwante Bedrijf ‘Horeca Nederland”, zoals vastgelegd in de akte van wijziging der 
statuten verleden voor mr. I.M. Duyverman, notaris te Utrecht, nader te noemen bij 
haar verkorte statutaire naam uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Utrecht en omstreken: Koninklijke Horeca Nederland. 

 
2. Waar in dit reglement gesproken wordt over het Landelijk Bestuur wordt bedoeld het 

Landelijk Bestuur als bedoeld in artikel 14 van de statuten. 
 
3. Waar in dit reglement definities en begrippen worden gehanteerd, hebben deze – 

tenzij anders blijkt – dezelfde betekenis als in de statuten.  
 
4. Waar in de statuten of onderhavig Huishoudelijk Reglement kennisgeving van 

vergaderingen en/of stukken, benoemingen, besluiten en dergelijke worden 
voorgeschreven, kan daaraan eveneens ten volle voldaan worden door publicatie op 
de site van Koninklijke Horeca Nederland. Via mail worden direct betrokken 
bestuurders/leden geattendeerd op plaatsing. 

 

Artikel 2.a. Landelijk Bestuur 
 
1. De leden van het Landelijk Bestuur worden door de Ledenraad benoemd voor een 

periode van 3 jaar. De voorzitter wordt in functie benoemd.  
  
2. Tijdens een Ledenraadvergadering treden de leden af van wie de periode waarvoor zij 

zijn benoemd is geëindigd. Zij zijn eenmaal herkiesbaar. 
 
 In tussentijdse vacatures wordt in een Ledenraadvergadering - zo spoedig mogelijk 

nadat deze zijn ontstaan - voorzien tenzij de Ledenraad besluit hiermee tot de 
eerstkomende jaarvergadering te wachten. 

 
3. Het Landelijk Bestuur dient zoveel mogelijk een afspiegeling te vormen van het 

ledenbestand. Uiteindelijk moet de persoonlijke kwaliteit van de individuele bestuurder 
altijd doorslaggevend zijn. 

 
4. De Ledenraad benoemt het Landelijk Bestuur met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 4 over de voordrachtcommissie.  
 
5.a Indien het Landelijk Bestuur de Ledenraad voorstelt om een lid van het Landelijk 

Bestuur te schorsen, is het Landelijk Bestuur bevoegd om, hangende de beslissing 
van de Ledenraad op het voorstel tot schorsing, het betreffende LB lid onmiddellijk uit 
te sluiten van zijn taken, verantwoordelijkheden en werkzaamheden voor de 
vereniging. 

 
5.b Indien de Ledenraad een lid van het Landelijk Bestuur schorst, wordt de duur van de 

schorsing in dat besluit genoemd. 
 
5.c De Ledenraad beslist in de Ledenraadvergadering eerstvolgend op de ingangsdatum 

van de schorsing of zij het lid ontslaat. Wordt een dergelijk besluit niet genomen, dan 
dient de Ledenraad te besluiten of de schorsing met onmiddellijke ingang wordt 
opgeheven danwel of de schorsing eindigt op het tijdstip dat is vastgesteld op grond 
van lid 5.b van dit artikel. Verlenging is niet mogelijk. 
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6 Een lid van het Landelijk Bestuur dat wil aftreden voordat de duur van zijn of haar 
benoeming is verlopen, geeft dit tijdig aan voordat hij of zij wenst af te treden, aan bij 
het Landelijk Bestuur. 
 

7. Een lid van het Landelijk Bestuur treedt af op het tijdstip dat hij of zij niet meer voldoet 
aan de criteria als bedoeld in het profiel voor posities in het Landelijk Bestuur zoals 
opgenomen in de bijlagen bij dit reglement.  

 
8. Leden van het Landelijk Bestuur zijn eenmaal herkiesbaar voor de vastgestelde 

zittingsperiode van drie jaar. 
 
9. De leden van het Landelijk Bestuur vervullen hun taak zonder last of ruggenspraak 

met de leden van de vereniging. Zij zijn verplicht geheimhouding te betrachten omtrent 
alles waarvan zij als lid van het Landelijk Bestuur kennis hebben genomen of konden 
nemen als hen dit door de voorzitter is gevraagd, expliciet is vastgesteld dat het 
vertrouwelijk is of indien in de rede ligt dat sprake is van vertrouwelijkheid. 
 

10. De leden van het Landelijk Bestuur doen bij benoeming afstand van andere 
bestuursfuncties binnen en namens KHN, tenzij het Landelijk Bestuur met deze 
functie(s) akkoord gaat. Bestuurs- en adviesfuncties buiten KHN zijn geoorloofd indien 
niet conflicterend met de belangen van de vereniging en na voorafgaande 
toestemming door het Landelijk Bestuur. 

 

Artikel 2.b. Vergaderingen van het Landelijk Bestuur 
 
1.a Het Landelijk Bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dat nodig vindt, maar 

tenminste vijf keer per verenigingsjaar, en tevens als tenminste twee LB leden de 
voorzitter hierom schriftelijk verzoeken, met opgave van de te behandelen 
onderwerpen. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek binnen 14 dagen nadat 
het gedaan is geen gevolg heeft gegeven, kunnen degenen die het verzoek hebben 
gedaan, zelf een bestuursvergadering bijeen roepen.  

 
1.b Tijd en plaats van de vergaderingen worden vastgesteld door de voorzitter of door 

degenen, die de vergadering bijeenroepen. 
 
1.c Het Landelijk Bestuur beslist met absolute meerderheid van stemmen van de in 

vergadering aanwezige leden. In de vergadering waarin besluiten worden genomen 
dient tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig te zijn.  

 
1.d Het Landelijk Bestuur kan ook buiten een bestuursvergadering besluiten nemen, op 

voorwaarde dat alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te 
brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit 
is genomen, indien de absolute meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het 
voorstel heeft verklaard. Elk buiten een bestuursvergadering genomen besluit wordt 
gemeld in de eerstvolgende bestuursvergadering en in de notulen van deze 
vergadering vastgelegd.  

 

Artikel 3.a. De Ledenraad 
 
1.a Alle Ledenraadsleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Zij zijn eenmaal 

herkiesbaar.   
 
2.a De besturen van de regio’s die tezamen kiesdistricten vormen, alsmede de besturen 

van de KHN afdelingen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag (de G4), delen 
de benoeming van hun Ledenraadsleden schriftelijk mee aan het Landelijk Bestuur, 
vergezeld van een proces verbaal van de stemming en wel tenminste een week voor 
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de datum van de Ledenraadvergadering waarin het gekozen lid voor de Ledenraad 
voor het eerst zal fungeren.  

 
2.b De Ledenraad bepaalt welk ledensegment de vrije zetel mag vullen. Als dit segment is 

georganiseerd, wordt aan het betreffende verband gevraagd een Ledenraadslid te 
benoemen. Indien het ledensegment niet is georganiseerd, vindt selectie plaats zoals 
omschreven in artikel 3.a. lid 2.c.  

 
2.c De Ledenraad benoemt de leden van de Ledenraad voor de grote bedrijven, de kleine 

bedrijven en de leden uit de segmenten eten, drinken, overnachten en vrije tijd. Dit 
gebeurt op voordracht van een voordrachtcommissie.  

  
3.a De periode waarvoor een zittend Ledenraadslid is benoemd, eindigt op de dag van de 

reguliere Ledenraadsvergadering die het dichtst bij het moment zit waarop zijn 
zittingstermijn verstrijkt. 

 
3.b Het lidmaatschap van de Ledenraad eindigt tevens op het moment dat het betreffende 

Ledenraadslid ophoudt te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap van de 
Ledenraad. De vereisten zijn opgenomen als bijlage bij het huishoudelijk reglement. 

 
3.c De besturen van regio’s die samen deel uitmaken van een kiesdistrict en van de G4 

zijn te allen tijde bevoegd een door hen gekozen lid van de Ledenraad te ontslaan, 
mits het daartoe nodige besluit met tenminste twee derde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen van de in de betreffende regiovergaderingen danwel G4-
vergadering aanwezige leden wordt genomen. In dezelfde vergadering dient een 
nieuw lid gekozen te worden.   

 
3.d. De Ledenraad kan het vertrouwen opzeggen in een mede Ledenraadslid in een 

besloten stemming met tenminste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte 
stemmen. Het betreffende Ledenraadslid verliest dan zijn positie in de Ledenraad. Er 
dient zo snel mogelijk te worden voorzien in opvolging. 

 
4.a De voorzitter heeft het recht de spreektijd van elke spreker in de vergadering van de 

Ledenraad te beperken of aan eenzelfde spreker over een bepaald punt niet meer dan 
tweemaal het woord te verlenen.  

 
4.b De voorzitter kan een vergadering van de Ledenraad schorsen. 
 
5.a Van de vergaderingen van de Ledenraad worden notulen bijgehouden, die na 

goedkeuring door de Ledenraad in de eerstvolgende vergadering door de voorzitter en 
de secretaris der vereniging worden ondertekend. De Ledenraad beslist op welke 
manier de notulen zullen worden goedgekeurd.  

 
5.b De notulen omschrijven nauwkeurig welke besluiten zijn genomen. Deze besluiten 

worden na goedkeuring door de Ledenraad, voor zover zij enige verplichting aan de 
leden opleggen, wijzigen of opheffen, aan alle leden bekend gemaakt op een door het 
Landelijk Bestuur te bepalen wijze.  
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Artikel 3.b. Vergaderingen van de Ledenraad 
 
1. Tenminste drie weken voor een vergadering van de Ledenraad ontvangen alle 

Ledenraadsleden per mail of per post een oproep tot het bijwonen van de vergadering 
alsmede agenda en stukken. Tegelijk wordt in de online nieuwsbrief van KHN 
medegedeeld dat de stukken online raadpleegbaar zijn op de KHN site. 

 
2. De uitnodiging vermeldt de te behandelen onderwerpen. Ieder Ledenraadslid kan 

onderwerpen op de agenda van de Ledenraadvergaderingen doen brengen door deze 
tenminste vier weken voor de datum van de vergadering schriftelijk in te dienen bij het 
Landelijk Bestuur. Ter vergadering kunnen door de leden punten aan de agenda 
worden toegevoegd, doch daarover kunnen ter vergadering geen besluiten worden 
genomen. 

 
3. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn van drie weken kan in bijzondere gevallen 

uitsluitend ter beoordeling van het Landelijk Bestuur worden verkort tot tenminste twee 
weken.  

 
4. De Ledenraadvergaderingen worden binnen Nederland gehouden. 

 

Artikel 4. Voordrachtcommissie Landelijk Bestuur en voordrachtcommissie Ledenraad 
 
1. Een voordrachtcommissie Landelijk Bestuur adviseert de Ledenraad over de invulling 

van een vacature in het Landelijk Bestuur. 
 

2. Een voordrachtcommissie Ledenraad adviseert de Ledenraad over de invulling van 
een vacature in de Ledenraad voor de ledensegmenten: grote bedrijven, kleine 
bedrijven, eten, drinken, overnachten en vrije tijd. Indien de vrije zetel in de Ledenraad 
een niet binnen de vereniging georganiseerd verband representeert, adviseert de 
voordrachtcommissie Ledenraad ook over invulling van deze zetel. 

 
3. Een voordrachtcommissie bestaat uit steeds maximaal twee leden die worden 

benoemd door en uit het Landelijk Bestuur, maximaal vier leden door en uit de 
Ledenraad en een ambtelijk secretaris uit het Bedrijf KHN. De commissie kan zich 
laten bijstaan door een extern adviseur. 

 
4. Leden van de voordrachtcommissie Ledenraad resp. LB dienen aan de navolgende 

eisen te voldoen om te kunnen worden benoemd: 
a. reeds ten minste één jaar lid zijn van de Ledenraad resp. van het Landelijk 

Bestuur van Koninklijke Horeca Nederland; 
b. kennis hebben van het functioneren van de vereniging; 
c. de uitgangspunten van de vereniging voor het besturen van de vereniging 

onderschrijven; 
d. affiniteit hebben met het werven en selecteren van bestuurders; 
e. goed in een team kunnen functioneren. 

 
5. De leden van een voordrachtcommissie worden voor een termijn van 4 jaar benoemd. 

Zij zijn niet herkiesbaar. Zodra het lid ophoudt lid te zijn van het LB danwel de 
Ledenraad, vervalt het lidmaatschap van een voordrachtcommissie. 
 

6. De voordracht vindt plaats door een schriftelijk, gemotiveerd advies aan de Ledenraad 
waarbij de commissie tevens verantwoording aan de Ledenraad aflegt over de 
gevolgde procedure. 
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7.a. Buiten deze procedure om kunnen kandidaten voor het Landelijk Bestuur zich uiterlijk 
twee weken voor aanvang van de Ledenraadsvergadering ook zelf melden bij de 
Ledenraad. 

 
7.b De voordrachtcommissie voorziet deze kandidaturen van een schriftelijk advies ten 

behoeve van de Ledenraad.  
 
 
Artikel 5. Overige rechten en verplichtingen van leden en bijzondere relaties 
 
1. De aanvaarding van het lidmaatschap brengt mede betuiging van instemming met het 

doel van de vereniging, onderwerping aan en verplichting tot stipte nakoming van de 
bepalingen van de Statuten en reglementen zowel van de vereniging als van de 
afdeling waartoe het lid behoort en van alle door de vereniging, haar organen of regio’s 
en afdelingen wettig genomen besluiten of uitgevaardigde besluiten, behoudens en 
voor zover de Statuten anders bepalen.  

 
2. Het worden van bijzondere relatie van KHN brengt mede betuiging van instemming 

met het doel van de vereniging, onderwerping aan en verplichting tot stipte nakoming 
van de bepalingen van de Statuten en reglementen van de vereniging die op hen van 
toepassing zijn. 

 
2.a Bijzondere relaties kunnen zijn: 

i. Natuurlijke personen die niet (meer) verbonden zijn aan een bedrijf dat behoort 
tot een lidmaatschapsdoelgroep van KHN. 

ii. Bedrijven die niet behoren tot de lidmaatschapsdoelgroep van KHN maar die wel 
waarde hechten aan een relatie met KHN. 

iii. Ereleden, erevoorzitters of leden van verdienste van de vereniging zonder 
bedrijf. 

iv. Natuurlijke personen die voornemens zijn een horecabedrijf te starten. 
 
3.a Met bijzondere relaties worden met goedkeuring van het Landelijk Bestuur door de 

directeur afspraken gemaakt over diensten die zij bij KHN kunnen afnemen. Zij betalen 
hiervoor een vergoeding. Hij kan hierbij onderscheid maken tussen verschillende 
categorieën bijzondere relaties. De categorieën bijzondere relaties worden vermeld in 
een bijlage bij dit reglement.  

 
3.b De in lid 3 sub a genoemde afspraken kunnen per categorie bijzondere relaties 

verschillen. Ereleden, erevoorzitters en leden van verdienste van de vereniging zonder 
horecabedrijf, zijn vrijgesteld van het betalen van een vergoeding voor het zijn van 
bijzondere relatie van KHN. 

 
4. Bijzondere relaties worden niet standaard ingedeeld bij een afdeling van KHN.   
  Dit gebeurt alleen met toestemming van de betreffende afdeling.  
 
5. Tot een afdelings-, regiobestuur of het Landelijk Bestuur kunnen natuurlijke personen 

zoals omschreven in lid 2.a.i toetreden op voorwaarde dat meer dan de helft van het 
betreffende bestuur bestaat uit horecaondernemers of eindverantwoordelijken van een 
horecabedrijf dat lid is van KHN. Het lidmaatschap van een afdelings- of regiobestuur 
is ook voor hen onbezoldigd.  

 
5.a De in lid 2.a.i bedoelde bestuurders kunnen de vereniging niet vertegenwoordigen in 

de Ledenraad.  
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6. Bijzondere relaties hebben geen toegang tot Ledenraadsvergaderingen tenzij zij lid zijn 
van het Landelijk Bestuur. Zij hebben geen toegang tot regiovergaderingen of 
afdelingsvergaderingen tenzij zij lid of adviseur zijn van het betreffende regio- of 
afdelingsbestuur of op uitnodiging van de algemene ledenvergadering van het 
betreffende verenigingsorgaan. In ledenvergaderingen hebben zij dan alleen een 
adviserende stem. Door de vereniging genomen besluiten zijn op bijzondere relaties 
niet van toepassing, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk wordt bepaald.  

 
7. Erevoorzitters, ereleden en leden van verdienste van de vereniging hebben toegang 

tot de vergaderingen van de Ledenraad, regio’s en afdelingen in hun eigen gebied. 
 
8.a Het erevoorzitterschap, erelidmaatschap en lidmaatschap van verdienste van de 

vereniging eindigen door: 
 a. overlijden; 
 b. vervallenverklaring door de Ledenraad. 
 
8.b. Overige bijzondere relaties eindigen door: 

a) beëindiging schriftelijk of per mail door de relatie 
b) beëindiging schriftelijk of per mail door de vereniging 

 c) overlijden van een natuurlijk persoon. 
 

Artikel 6. Uitoefening van lidmaatschapsrechten 
 
1. Het lidmaatschap van een eenmansbedrijf wordt door de eigenaar casu quo diens 

gemachtigde uitgeoefend. 
 
2. Rechtspersonen en personenvennootschappen oefenen hun rechten uit door middel 

van een lid/natuurlijk persoon van de directie of beherend vennoot/natuurlijk persoon. 
 
3. Onder rechten worden verstaan de rechten die de wet, de statuten en de reglementen 

aan de leden toekennen met inbegrip van het uitoefenen van binnen de vereniging 
bestaande bestuurlijke en andere functies. 

 
4. De rechten kunnen ook worden uitgeoefend door schriftelijk gemachtigde werknemers 

van de in lid 1 en 2 bedoelde leden, zo nodig onder in de statuten en reglementen van 
de vereniging te stellen voorwaarden. 

 
5. Gemachtigde werknemers ex lid 4 kunnen door de natuurlijk persoon, rechtspersoon, 

of personenvennootschap die een of meerdere bedrijven danwel vestigingen 
exploiteert als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de statuten, schriftelijk worden gemachtigd 
het desbetreffende bedrijf/lid in de afdeling en/of regio’s te vertegenwoordigen. 

 

Artikel 7. Meerderheidsbelang 
 
1.  Van het uitoefenen van meer dan een bedrijf casu quo van het vertegenwoordigen van 

een meerderheidsbelang in een bedrijf of vestiging als bedoeld in artikel 6 lid 1 van de 
statuten is onder meer sprake in de volgende gevallen: 

 
1.a Het lid bezit direct of indirect een meerderheidsbelang in een rechtspersoon met een in 

aandelen verdeeld kapitaal of treedt op als bestuurder van een rechtspersoon of als 
beherend vennoot in een personenvennootschap welke een of meer bedrijven 
exploiteren, of welke, direct of indirect, houder van een meerderheidsbelang zijn in een 
rechtspersoon met in aandelen verdeeld kapitaal of bestuurder van een rechtspersoon 
of beherend vennoot van een personenvennootschap onder firma, en een of meer 
bedrijven exploiteren. 
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1.b Het lid is een rechtspersoon met in aandelen verdeeld kapitaal, welke in meerderheid 
direct of indirect worden gehouden door een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die 
een of meer bedrijven exploiteren of direct of indirect een meerderheidsbelang hebben 
in of als bestuurder of beherend vennoot optreden van een rechtspersoon, 
vennootschap onder personenvennootschap, welke een of meer bedrijven exploiteren. 
 

1.c Het lid is een andersoortige rechtspersoon of personenvennootschap, welke direct of 
indirecte bestuurder(s) of directe of indirecte beherende vennoten een of meer 
bedrijven exploiteren, een meerderheidsbelang heeft in of als bestuurder of beherend 
vennoot optreden van een rechtspersoon, personenvennootschap, die een of meer 
bedrijven exploiteren. In dit lid kan onder lid ook een buitenlandse rechtspersoon en/of 
samenwerkingsverband worden verstaan. 
 
 

Artikel 8. Stemmen in vergaderingen 
 
1 Blanco en voor meerdere interpretaties vatbare stembriefjes zijn van onwaarde en 

tellen niet mee bij het bepalen van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 
 
2. Bij het stemmen over het vervullen van vacatures wordt per vacature gestemd. Indien 

geen enkele kandidaat de absolute meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen 
behaalt, wordt een herstemming gehouden tussen de twee kandidaten, die het 
hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen hebben behaald.  
Wanneer meer dan twee kandidaten het hoogste of het op een na hoogste aantal 
stemmen hebben behaald, worden zij allen in de herstemming betrokken. Indien bij 
herstemming nog geen absolute meerderheid door enige kandidaat wordt behaald, 
wordt de kandidaat gekozen verklaard, die het hoogste aantal stemmen heeft behaald. 
Indien alsdan de stemmen staken, beslist het lot. 

 
3. De leden van het Landelijk Bestuur en de Ledenraad onthouden zich van stemming 

over zaken, die henzelf, hun echtgenoten of hun bloed- of aanverwanten tot de derde 
graad ingesloten, persoonlijk aangaan. 

 
 
Artikel 9. Commissies en werkgroepen 
 
1. De leden van adviescommissies van het Landelijk Bestuur worden benoemd door het 

Landelijk Bestuur. 
 
2. De leden van door de Ledenraad en de directie (ten behoeve van de uitoefening van 

diens gedelegeerde taken en bevoegdheden van het Landelijk Bestuur) in te stellen 
commissies en werkgroepen worden door hen benoemd in overleg met het Landelijk 
Bestuur. 

 
3. De taak en de bevoegdheden van de commissies en werkgroepen worden vastgesteld 

door degene die de commissie instelt tenzij hierin door de statuten of het huishoudelijk 
reglement is voorzien. Het Landelijk Bestuur is bevoegd voorstellen te doen voor het 
vaststellen van de taak en de bevoegdheden en de geldmiddelen van de door de 
Ledenraad in te stellen commissies en werkgroepen. 
 

4. Het Landelijk Bestuur, respectievelijk de Ledenraad en de directie, zijn bevoegd de 
bevoegdheden die zij krachtens de Statuten bezitten aan die commissies te delegeren; 
de gedelegeerde bevoegdheden worden door een commissie uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuur, respectievelijk de Ledenraad en de 
directie. Het Landelijk Bestuur respectievelijk de Ledenraad en de directie kunnen een 
door een commissie genomen besluit te allen tijde intrekken of herzien. 
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Artikel 10.a. Taken Financiële Commissie 
 
1. De leden van de Financiële Commissie worden door de Ledenraad benoemd voor een 

periode van vier jaar. De Financiële Commissie is een adviescollege ten behoeve van 
de Ledenraad.  
 

2. Tijdens de jaarvergadering van de Ledenraad treden de leden af van wie de periode 
waarvoor zij zijn benoemd is geëindigd. Zij zijn eenmaal herkiesbaar. 
 

3. De Financiële Commissie bestaat uit maximaal 4 leden.  
Het lidmaatschap van de Financiële Commissie rouleert tussen de regio's van 
Koninklijke Horeca Nederland. De roulatielijst is opgenomen in de bijlagen bij dit 
Huishoudelijk Reglement. Indien de regio die aan de beurt zou zijn om een kandidaat 
te leveren, als verenigingsorgaan niet actief is, leveren de afdelingen in het betreffende 
gebied tezamen de kandidaat. 
 

4. De Ledenraad stelt een rooster van aftreden voor de Financiële Commissie vast 
waarbij het streven is, dat niet alle leden van de commissie tegelijk aftreden. 
 

5. De penningmeester van het Landelijk Bestuur kan als toehoorder de vergaderingen 
van de Financiële Commissie bijwonen. 

 
6. De Financiële Commissie geeft desgevraagd of op eigen initiatief advies over het 

financieel beheer van de vereniging. Zij dient minimaal tweemaal per jaar, waarvan 
eenmaal voorafgaande aan de jaarvergadering, rapport uit te brengen aan het 
Landelijk Bestuur met opmerkingen en/of aanbevelingen over de te nemen 
maatregelen voor een goed financieel beheer. Daartoe kan de Financiële Commissie 
beschikken over alle informatie inzake het financieel beheer van Koninklijke Horeca 
Nederland die in het belang is van haar oordeelsvorming. Deze informatie dient 
gevraagd of ongevraagd door de directie van het Bedrijf van de vereniging ter 
beschikking gesteld te worden. Ter toelichting op deze informatie vindt regelmatig 
overleg plaats tussen de Financiële Commissie, genoemde directie en zijn financieel 
deskundigen. 

 
7. Op de jaarvergadering doet de Financiële Commissie verslag van haar bevindingen 

aan de Ledenraad en adviseert haar omtrent het verlenen van decharge aan het 
Landelijk Bestuur over het gevoerde financiële beleid.  
 

8. In de vergadering waarin de Ledenraad de begroting vaststelt, brengt de Financiële 
Commissie advies uit aan de Ledenraad over de begroting van het komende 
verenigingsjaar. 

 

Artikel 10.b. Toetsing financieel beheer 
 
De volgende elementen van het financieel beheer maken onderdeel uit van de toetsing door de 
Financiële Commissie: 
 
1. De begroting voor elk kalenderjaar met een toelichting daarop van de directeur van het 

bedrijf. Specifieke aandacht wordt gegeven aan toetsing op de realiteit van de 
begroting in vergelijking met eerdere begrotingen. Tevens zal aandacht besteed 
worden aan investeringen, wijzigingen in fte’s van het bedrijf, overige nieuwe 
meerjarige financiële verplichtingen en risicofactoren in de begroting, die de 
betrouwbaarheid in negatieve zin kunnen beïnvloeden. 

 
2. Financiële kwartaalrapportages, waarin de vergelijking met de begroting en het vorige 

jaar duidelijk kan worden afgeleid, met een prognose eindejaar en een toelichting van 
de directie op de mogelijke afwijkingen. 
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3. De jaarrekening met een toelichting daarop van de directie, alsmede van de 

accountant van Koninklijke Horeca Nederland, met speciale aandacht voor op- en 
aanmerkingen en aanwijzingen die in een management letter staan. 

 
4. Het vragen naar specificaties van afwijkingen in financiële rapportage, zoals bedoeld in 

de punten 1 t/m 3, alsmede het bestuderen van deze gegevens, inclusief de toelichting 
daarop van de directie van het bedrijf. 

 
5. Het volgen van het nakomen van afspraken, die voortvloeien uit alle in lid b van dit 

artikel genoemde punten. 
 

Artikel 10.c. Voorwaarden taakuitvoering/werkwijze 
Om haar taken met de juiste nauwkeurigheid te kunnen doen en tevens om de conclusies van de 
Financiële Commissies aan de Ledenraad op het juiste moment te kunnen melden, wordt aan de 
volgende voorwaarden daarvoor voldaan: 
 
1. Vergaderstukken dienen uiterlijk drie weken voor de vergadering van de Financiële 

Commissie bij de leden van de Financiële Commissie bekend zijn. 
 

2. Door de Financiële Commissie gevraagde informatie wordt, indien mogelijk, binnen 
drie weken door het Bedrijf ter beschikking gesteld aan de leden van de Financiële 
Commissie. Er gelden geen restricties in de mogelijkheden voor de Financiële 
Commissie om informatie op te vragen bij de directeur van Koninklijke Horeca 
Nederland. 
 

3. Het vergaderschema wordt jaarlijks door de Financiële Commissie vastgesteld in 
afstemming met de vergaderkalender van de Ledenraad en de jaarvergadering van de 
Ledenraad. De Financiële Commissie vergadert minimaal drie maal per jaar. 
 

4. Uitnodigingen, agenda’s en verslagen van vergaderingen alsmede de vergaderlocatie 
worden door het Bedrijf verzorgd. 
 

5. Alle incidentele financiële afwijkingen, die een impact op de begroting in enig jaar 
hebben, per hoofdrubriek van de begroting, worden onmiddellijk ter advisering 
voorgelegd aan de Financiële Commissie zodat zij de Ledenraad tijdig kan informeren. 
Per jaar wordt per hoofdgroep van de begroting vastgesteld welk afwijkingspercentage 
hierop van toepassing zal zijn. 
 

6. De Financiële Commissie heeft te allen tijde het recht om een ingelaste Financiële 
Commissievergadering bijeen te roepen als daarvoor aanleiding is, dit ter beoordeling 
aan de door de Financiële Commissie uit haar midden aan te stellen voorzitter. 
 

7. De voorzitter van de Financiële Commissie wordt voor alle Ledenraadsvergaderingen 
uitgenodigd en krijgt daar een in overleg vast te stellen spreektijd. 
 

8. Formele rapportages van de Financiële Commissie aan de Ledenraad respectievelijk 
het Landelijk Bestuur worden schriftelijk opgesteld onder verantwoording van de 
Financiële Commissie en door de voorzitter van de Financiële Commissie 
ondertekend. 

 

Artikel 10.d. Benoemingscriteria 
1. Leden van de Financiële Commissie dienen aan de navolgende eisen te voldoen om 

te kunnen worden benoemd:  
a) Lid van Koninklijke Horeca Nederland. 
b) Actief ondernemer, dan wel eindverantwoordelijk voor de exploitatie van een 
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bedrijf dat lid is van KHN. 
c) Sterke kennis / affiniteit met hoofdlijnen van financiële vraagstukken. 
d) Onderschrijft de uitgangspunten en taken van de Financiële Commissie. 
e) Kan goed binnen een team functioneren. 

 
 
Artikel 11.a. Financieel reglement 
 
1. Het Landelijk Bestuur is verantwoordelijk voor het financiële beleid. Waaronder 

begrepen de begroting. 
 

2. Het opstellen van de voorlopige begroting geschiedt door de directie onder 
verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuur. 

 
3. Voor de afzonderlijke posten in de begroting is de directie verantwoordelijk jegens het 

Landelijk Bestuur. 
 

4. In geval van verwachte afwijkingen van begrotingsposten met meer dan 5 procent 
voert de directie overleg met de penningmeester van het Landelijk Bestuur. De 
penningmeester rapporteert naar eigen inzicht aan het Landelijk Bestuur. 

 
5. Wijzigingen in dit Financieel Reglement worden aangebracht bij besluit van het 

Landelijk Bestuur onder goedkeuring door de Ledenraad. 
 

Artikel 11.b. Declaratiereglement  
 
1. Recht op een vergoeding hebben alle leden die met toestemming van het Landelijk 

Bestuur deelnemen aan vergaderingen c.q. activiteiten zoals opgenomen in het 
declaratiereglement van de vereniging. Het declaratiereglement wordt jaarlijks door de 
Ledenraad vastgesteld als onderdeel van de begroting van de vereniging. 
 
Wijze van declareren 

2.a De vacatiegelden en reiskosten worden op basis van standaard presentielijsten 
betaald. Logies en overige te declareren kosten voor activiteiten dienen door de 
betrokkene zelf met behulp van het vastgestelde declaratieformulier gedeclareerd te 
worden. 
 

2.b Declaratie van vacatiegeld of andere kosten waarvoor geen toestemming van het 
Landelijk Bestuur is verkregen, wordt niet gehonoreerd. Er worden geen vergoedingen 
betaald indien een externe organisatie vacatiegeld c.q. een kostenvergoeding aan 
betrokkenen betaalt. 

 
2.c Indien sprake is van een BTW belaste prestatie wordt het vacatiegeld door de 

begunstigde door middel van een factuur bij KHN in rekening gebracht. De beoordeling 
of sprake is van een BTW belaste prestatie ligt bij de begunstigde. 

 
Indienen declaraties  

3.a De declaraties en presentielijsten dienen uiterlijk één week na afloop van het jaar 
waarop de declaratie betrekking heeft bij het hoofd van de afdeling administratie te zijn 
ingediend. Daarna vervalt het recht op uitbetaling. Hiertegen kan in beroep worden 
gegaan bij het Landelijk Bestuur. 
 

3.b Declaraties zullen alleen worden vergoed als de originele facturen of nota’s zijn 
bijgevoegd. 

 
4.a. De bedragen in het declaratiereglement worden jaarlijks geïndexeerd tenzij de 

Ledenraad anders beslist.  
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5. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Landelijk Bestuur, waarbij 

belangrijke afwijkingen ter kennis van de Ledenraad worden gebracht. 
 

Artikel 12. Contributiereglement en muziekrechten 
 
1. Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
2. De contributie voor leden wordt vastgesteld op grond van het type onderneming en het 

aantal vestigingen. Er wordt gewerkt met een standaardtarief dat bij meerdere 
vestigingen wordt opgehoogd met per vestiging het standaardtarief. Bij meerdere 
vestigingen of bij bedrijven die onderdeel zijn van een holding kan een korting van 
toepassing zijn. Nadere voorwaarden voor een eventuele korting kunnen worden 
gesteld door het Landelijk Bestuur. Een uitzondering vormen bedrijven waarin 
uitsluitend door de ondernemers zelf werkzaamheden worden verricht, leden met een 
vloeroppervlak van minder dan 30 m2 alsmede hotels en logiesverstrekkers met meer 
dan 50 logeereenheden. Voor hen gelden eigen tarieven. Bij inhuur en/of payrolling 
geldt de standaard contributie voor een bedrijf met personeel. 

   
3.a De contributiebijdragen worden jaarlijks door het bestuur aan het prijsindexcijfer 

aangepast, zijnde het CBS prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van de totale 
bevolking, peildatum september. Alleen bij afwijking van deze regel is toestemming 
van de Ledenraad vereist 

 
3.b Eventueel kan een hoofdelijke omslag in bijzondere gevallen of voor bijzondere 

doeleinden van de leden worden geheven (art. 13 lid 3 der Statuten). Het besluit 
hiertoe betreft steeds één contributiejaar en kan jaarlijks worden herhaald.  

 
4. Leden, die in de loop van het jaar tot het lidmaatschap zijn toegelaten ontvangen een 

factuur voor het aantal volle maanden van het lidmaatschap in het betreffende 
kalenderjaar. 

 
5. De contributietarieven worden jaarlijks uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het jaar 

waarop de contributie betrekking heeft, door de Ledenraad vastgesteld. Vaststelling 
van de contributietarieven van het volgende kalenderjaar kan plaatsvinden buiten de 
Ledenraadsvergadering om, op basis van een schriftelijk door het Landelijk Bestuur 
aan de Ledenraad voorgelegd voorstel. Ledenraadsleden hebben uiterlijk twee weken 
na ontvangst van het voorstel de tijd om op dit voorstel te reageren en schriftelijk hun 
stem uit te brengen.  
 

6. De contributiefactuur wordt voorafgaand aan het jaar waarop zij betrekking heeft, 
gefactureerd in de maand oktober.  
 

7.a Het volledige bedrag of bij gespreide betaling tenminste een derde deel van de 
contributiefactuur dient te zijn betaald voor aanvang van het betreffende 
contributiejaar om gebruik te mogen maken van de muziekrechten. 

 
7.b Leden die niet aan de betaalverplichting hebben voldaan, worden uitgesloten van 

deelname aan de muziekrechtenregeling. Dit ontslaat hen niet van de verplichting 
om de contributiefactuur te voldoen. 

 
8. Bij deelname aan de muziekrechtenregeling ontvangen de leden een aparte 

muziekrechtenfactuur in het eerste kwartaal van het betreffende jaar.  
 
9.a De contributie is in beginsel verschuldigd in één termijn die vervalt binnen 14 dagen na 

toezending van de nota. Er kan ook worden gekozen voor het betalen in termijnen.  
 



16/36 KHN Huishoudelijk Reglement 

9.b  Leden kunnen voor september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de 
contributie betrekking heeft aangeven dat zij hun contributie gespreid willen betalen. 
Voor muziekrechten geldt uiterlijk maart van het lopende kalenderjaar. Gespreide 
betaling is mogelijk in maximaal 6 maandelijkse termijnen. 

 
9.c Voor gespreide betaling kan een toeslag worden gerekend. 
 
9.d Leden die kiezen voor gespreide betaling moeten akkoord zijn gegaan met 

automatische incasso. 
 
10. Tegen de indeling van het bedrijf in een contributiecategorie kan binnen een maand na 

toezending van de nota beroep worden ingesteld bij de Commissie van Beroep als 
bedoeld in dit reglement. 

 
11. Ingeval van wanbetaling is de directie bevoegd rechtsmaatregelen te nemen, waarvan 

de kosten, ook de buitengerechtelijke, voor last van het lid komen. 
 
12. De directie is, in overleg met het Landelijk Bestuur, bevoegd voor leden of groepen 

van leden regelingen te treffen, die afwijken van het in dit artikel bepaalde. 
 

Artikel 13. Reglement voor vergoeding bijzondere relaties 
 
1. De vergoeding die bijzondere relaties aan de vereniging verschuldigd zijn, wordt 

jaarlijks op voorstel van de directie vastgesteld door het Landelijk Bestuur van 
Koninklijke Horeca Nederland, op grond van het type bijzondere relatie en de diensten 
door KHN waarvoor de vergoeding verschuldigd is. 

 
2. De vergoeding kan door het Landelijk Bestuur jaarlijks aan het prijsindexcijfer worden 

aangepast, zijnde het CBS prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie van de totale 
bevolking, peildatum september. 

 
3. De factuur voor de te betalen vergoeding is verschuldigd in één termijn die vervalt 

na 14 dagen. De vergoeding wordt voorafgaand aan het jaar waarop zij betrekking 
heeft, gefactureerd in de maand oktober.  
 

4. Bijzondere relaties die niet aan de betaalverplichting hebben voldaan, worden 
uitgesloten van de producten en diensten die zij bij KHN afnemen. Dit ontslaat hen 
niet van de verplichting om de vergoedingsfactuur te voldoen. 

 
5. Ingeval van wanbetaling is de directie bevoegd rechtsmaatregelen te nemen, 

waarvan de kosten, ook de buitengerechtelijke, voor last van de bijzondere relatie 
komen. 

 
6.  De directie is, in overleg met het Landelijk Bestuur, bevoegd voor bijzondere 

relaties of groepen van bijzondere relaties regelingen te treffen, die afwijken van 
het in dit artikel bepaalde. 

 
Artikel 14. Incassoreglement 
 
1. Artikel 12a lid 8, 10 en 11 zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
2. Contributie en muziekrechten worden via automatische incasso voldaan, tenzij het lid 

aangeeft niet akkoord te gaan met automatische incasso. 
 

3. Indien het lid 14 dagen na verzending van de contributienota niet betaald heeft, volgt 
een eerste herinnering. Na 28 dagen volgt een tweede herinnering, zonder kosten, die 
duidelijk herkenbaar is van de “incassoafdeling” van Koninklijke Horeca Nederland. 
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4. Bij een betaalachterstand van 42 dagen volgt een “3e herinnering”. Op deze 

herinnering wordt vermeld, dat thans binnen 14 dagen dient te worden betaald en dat 
bij gebreke daarvan een incassobureau wordt ingeschakeld en dat het betreffende lid 
aansprakelijk gesteld zal worden voor alle te maken gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten. 

 
5. Bovenstaande bepalingen zijn overeenkomstig van toepassing op bijzondere relaties 

met dien verstande dat zij geen gebruik kunnen maken van de muziekrechtenregeling 
van KHN. 

 

Artikel 15. Hoofdelijke omslag afdelingen en vrijwillige bijdragen platforms 
 
1. Afdelingen kunnen – op basis van artikel 13 lid 4 van de Statuten – zelf een hoofdelijke 

omslag heffen. Deze wordt in opdracht van de afdeling door de Stichting KHN 
Afdelingen apart van de verenigingscontributie in rekening gebracht bij de leden van 
de afdeling alsmede bij de leden die één of meer vestigingen binnen de betreffende 
afdeling hebben. De afdeling kan ervoor kiezen de hoofdelijke omslag in de vorm van 
een voorschot in rekening te brengen bij haar leden. Aan het eind van het jaar vindt 
dan verrekening met de leden plaats op basis van de financiële verantwoording over 
dat jaar. 

 
2. Deze omslag kan voor de afdeling bestaan uit: 
 a. een vast bedrag per lid of per vestiging die is gelegen binnen de afdeling per jaar 

met een maximum van € 40,=; 
 b. een opslagpercentage van maximaal vijftien percent van de jaarlijks verschuldigde 

verenigingscontributie. Indien het lid ook vestigingen heeft buiten de betreffende 
afdeling, wordt het opslagpercentage uitsluitend toegepast op het deel van de 
contributie dat wordt geheven over de vestiging(en) binnen de afdeling. 

 
3. De afdeling stuurt jaarlijks voor 15 mei een jaarverslag en een financieel verslag over 

het afgelopen verenigingsjaar aan het Landelijk Bestuur. 
 
4.  Afdelingen kunnen donateurs aanvaarden, wier bijdragen zij mogen behouden. Er 

mogen geen donaties worden aanvaard waarvoor tegenprestaties worden verwacht 
die niet stroken met het beleid van KHN en/of niet in het belang zijn van de leden van 
KHN. 

 

Artikel 16. Regio’s 
 
1. Aan de regio’s wordt een model-regioreglement ter beschikking gesteld. Deze kunnen 

door de regio worden aangevuld. Aanvullingen en wijzigingen mogen niet in strijd zijn 
met het model-regioreglement en de statuten en reglementen van de vereniging. 
 

2. Op de regio's is de Handleiding voor Regiobestuurders van Koninklijke Horeca 
Nederland van toepassing. Deze handleiding wordt vastgesteld door de Ledenraad. 

 
3. Het Bedrijf van de vereniging kan op verzoek en ten behoeve van het regiobestuur of -

secretaris namens het betreffende bestuur aan de betreffende leden uitnodigingen 
voor bijeenkomsten en andere correspondentie verzorgen. De materiële kosten 
hiervoor kunnen aan de betreffende regio worden doorberekend. 

 
4. De maximale zittingsduur van een regiobestuurder bedraagt twee maal drie jaar. In 

bijzondere gevallen kan het Landelijk Bestuur dispensatie verlenen. Nadere 
bepalingen kunnen worden gesteld in het reglement van de regio. 
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5. Leden van het regiobestuur die hun maximale zittingsduur in het afdelingsbestuur 
hebben bereikt, kunnen hun volledige termijn in het regiobestuur afmaken, tenzij het 
afdelingsbestuur dat hen benoemd heeft, anders besluit. Deze uitzonderingsregel geldt 
niet voor eventuele plv. regiobestuursleden. Oud-afdelingsbestuurders die hun 
termijn(en) in het regiobestuur afmaken, worden gedurende die periode als adviseur 
toegevoegd aan het afdelingsbestuur. Een adviseur kan niet namens het bestuur 
optreden. 

 

Artikel 17. Afdelingen 
 
1. Aan de afdelingen worden model-statuten en een model-afdelingsreglement ter 

beschikking gesteld. Deze kunnen door de afdeling worden aangevuld. Aanvullingen 
en wijzigingen mogen niet in strijd zijn met de model-statuten en het model-
afdelingsreglement alsmede de statuten en reglementen van het Verbond. 

 
2. Op de afdeling is de Handleiding voor Afdelingsbestuurders van Koninklijke Horeca 

Nederland van toepassing. Deze handleiding wordt vastgesteld door de Ledenraad. 
 
3. Het Bedrijf van de vereniging kan op verzoek en ten behoeve van het afdelingsbestuur 

of de -secretaris namens het betreffende bestuur aan de betreffende leden 
uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere correspondentie verzorgen. De kosten 
hiervoor kunnen aan de betreffende afdeling worden doorberekend. 

 
4. Het besluit van de afdelingen omtrent de hoofdelijke omslag dient steeds uiterlijk op 

1 december vóór het komende verenigingsjaar schriftelijk te worden bekend gemaakt 
aan het Bedrijf van de vereniging.  

 
5. Indien de afdeling zich niet houdt aan de bepalingen in artikel 15 lid 2 van deze 

reglementen, kan het Landelijk Bestuur besluiten de uitbetaling van de vergoeding van 
het onderhouden van het relatienetwerk zoals bepaald in lid 7 van dit artikel, op te 
schorten. 

 
6.a Op basis van het bepaalde in art. 30 lid 2a van de Statuten, kan de directie dispensatie 

verlenen van de regel dat een afdeling uit tenminste 25 leden dient te bestaan. Het 
bestuur telt hier vestigingen van één en hetzelfde bedrijf die binnen de grenzen van de 
afdeling worden geëxploiteerd, apart mee als waren zij zelfstandig lid. 

 
6.b Hiervoor gelden de navolgende regels/criteria:  
 - De directie zal slechts dispensatie verlenen indien er, zijns inziens sprake is van 

bijzondere omstandigheden. 
 - De verleende dispensatie kan te allen tijde ingetrokken worden. 
 
7. Een afdeling kan bij KHN een vergoeding in rekening brengen voor het onderhouden 

van het lokale leden- en relatienetwerk. De vergoeding wordt bepaald door de 
Ledenraad. Voorwaarde voor uitbetaling is dat de afdeling actief is. Dit houdt het 
volgende in: 
a. De afdeling houdt jaarlijks tenminste 1 algemene ledenvergadering 
b. De afdeling stelt jaarlijks een begroting op die leidend is voor de activiteiten en 

legt hierover aan het eind van het jaar verantwoording af door een jaarrekening en 
een bestuursverslag. 

c. De afdeling heeft een bestuur. 
 

8. In aanvulling op de afdelingsvergoeding en de hoofdelijke omslag kan een afdeling 
voor een specifieke activiteit subsidie aanvragen uit de Projectenpot afdelingen en 
regio’s. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie, worden door 
het Landelijk Bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de site van KHN. Het budget van 
de Projectenpot wordt jaarlijks als onderdeel van de verenigingsbegroting vastgesteld. 
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Ook afdelingen waar geen bestuur actief is, kunnen voor specifieke activiteiten gebruik 
maken van deze Projectenpot.  

 
8. De maximale zittingsduur van een afdelingsbestuurder bedraagt drie maal drie jaar. 

Voor afdelingen met minder dan 50 leden vier maal drie jaar). In bijzondere gevallen 
kan het Landelijk Bestuur dispensatie verlenen. Nadere bepalingen kunnen worden 
gesteld in statuten en huishoudelijk reglement van de afdeling.  

 

Artikel 18.  Platforms 
 
1. Een platform is een verzameling van leden van KHN die zich op eigen initiatief, al dan 

niet tijdelijk, organiseren om een gezamenlijk belang te dienen, dan wel om activiteiten 
met gelijkgestemden te organiseren. Een platform is geen (juridisch) onderdeel/orgaan 
van de vereniging KHN, maar wel gelieerd aan de vereniging KHN. 

 
2. Alle deelnemers aan een platform onder de vlag van KHN moeten lid zijn van KHN. 

Hierop maakt KHN de volgende uitzondering: 
 Bedrijven uit de gastvrijheidssector die nog geen lid zijn van KHN, biedt KHN een 

proeflidmaatschap van een half jaar aan. Indien zij daarna geen lid worden van KHN, 
dienen zij het platform als deelnemer te verlaten. Platforms met deelnemers die langer 
dan een half jaar geen lid zijn van KHN kunnen niet onder de vlag van KHN 
functioneren. 

 
3. Platforms kunnen niet-leden aan zich toevoegen als adviseur, mits deze niet in 

aanmerking komen voor het lidmaatschap van KHN. 
 
4.a  KHN onderscheidt drie soorten platforms: 

- Georganiseerd naar bedrijfstype 
- (Bestaande) samenwerkingsverbanden die zich in een platform binnen KHN 

organiseren 
- Ad hoc platforms, georganiseerd naar thema, dossier of problematiek. 

 
4.b Alleen geografische ligging is geen criterium voor oprichting van een door KHN erkend 

platform. 
 

5. De verantwoordelijkheid voor besluiten, activiteiten en financiële verplichtingen ligt bij 
de deelnemers aan het betreffende platform. De deelnemers kiezen zelf de 
organisatievorm van hun platform.  

 
6 Het Landelijk Bestuur kan een platform binnen KHN weigeren indien het handelt in 

strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging KHN. 
 
7.a KHN kan aan platforms desgewenst ondersteuning bieden. Deze ondersteuning kan 

bestaan uit een aantal (gratis) basisdiensten en uit diensten tegen betaling. Tevens 
kunnen platforms in oprichting een beroep doen op een vergoeding van KHN voor 
verrichte activiteiten. 

 
7.b  KHN kan te allen tijde besluiten de dienstverlening aan een platform te beëindigen.  
 
8.  Er is geen ondergrens in aantal deelnemers voor het instellen van een platform maar 

KHN kan wel een ondergrens stellen aan het aantal deelnemers voor het verlenen van 
(gratis) ondersteuning aan platforms.  

 
9.  Platforms dragen zelf zorg voor financiering van hun activiteiten. Op verzoek kan KHN, 

eventueel tegen vergoeding van kosten, zorg dragen voor de financiële administratie 
van een platform. Bij het benaderen van sponsors wordt door platforms steeds vooraf 
de afstemming met KHN gezocht. 
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10.  Een lid van KHN bepaalt zelf of hij deelnemer wordt aan één of meer platforms.  
 
11.  Indien een platform langer dan een jaar geen activiteiten heeft ontplooid, stelt KHN de 

deelnemers schriftelijk voor om het platform op te heffen. De deelnemers nemen dit 
besluit bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Eventuele 
platformtegoeden worden – na aftrek van alle kosten – gerestitueerd aan de 
deelnemers. 
 

Artikel 19. Schorsing van besluiten van regio’s 
 
1. Het Landelijk Bestuur is bevoegd door regio’s genomen besluiten, van welke aard ook, 

geheel of gedeeltelijk te schorsen binnen 8 dagen nadat het betreffende besluit te 
zijner kennis is gekomen.  

2. De schorsing geldt totdat het Landelijk Bestuur een beslissing heeft genomen met 
betrekking tot de vernietiging van het besluit. 

 

Artikel 20. Vernietiging van besluiten van regio’s 
 
1. Alle door regio’s genomen besluiten van welke aard ook, kunnen door het Landelijk 

Bestuur in de gevallen, vermeld in art. 30 lid 2 der statuten, geheel of gedeeltelijk 
worden vernietigd. Het daartoe strekkende besluit moet, behoudens uitdrukkelijke 
verlenging van de termijn door het Landelijk Bestuur, van welke verlenging de 
betreffende regio moet worden verwittigd en welke verlenging niet meer kan bedragen 
dan 30 dagen, worden genomen binnen 30 dagen, nadat het besluit ter kennis van het 
Landelijk Bestuur is gekomen. 

 
2. Van de (gehele of gedeeltelijke) vernietiging wordt onverwijld aan de betrokken regio 

bericht gezonden. 
 

Artikel 21. Beroep 
 
1. Regio’s zijn bevoegd tegen besluiten tot (gehele of gedeeltelijke) vernietiging van hun 

besluiten door het Landelijk Bestuur, als bedoeld in art. 31 van de statuten in beroep te 
gaan. Dit beroep wordt behandeld op de wijze als voorzien in het beroepsreglement. 

 

Artikel 22. Vervallen van besluiten van regio’s 
 
1. Besluiten van regio’s, in wier onderwerp later wordt voorzien door een besluit van het 

Landelijk Bestuur, vervallen van rechtswege. 
Of het geval, voorzien in de vorige zin, zich voordoet, wordt beslist door het Landelijk 
Bestuur. Een verzoek tot een besluit als bedoeld in de vorige zin kan door een 
regiobestuur dat het aangaat aan het Landelijk Bestuur worden gedaan. Het Landelijk 
Bestuur is verplicht op dit verzoek op zijn eerst volgende vergadering te beslissen. 
Indien het Landelijk Bestuur daarmede in gebreke blijft, geldt voor de leden van de 
betreffende regio het besluit van deze regio. 
 

Artikel 23. Uitvoering van besluiten door regio’s 
 
1. De regio’s alsmede haar besturen en andere organen kunnen worden belast met de 

uitvoering van door het Landelijk Bestuur of de Ledenraad genomen besluiten, terwijl 
zij verder alle medewerking moeten verlenen, die door de Ledenraad of het Landelijk 
Bestuur in het belang van de vereniging of de bedrijfstak of een van haar onderdelen 
nuttig en nodig wordt geacht en van hen zal worden gevraagd. 
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Artikel 24.a. Reglement van Beroep 
 
2. Er wordt een Commissie van Beroep van de Ledenraad ingesteld. Standplaats is het 

kantoor van het Bedrijf van de vereniging, maar de commissie is bevoegd elders of via 
een rechtstreekse verbinding online zitting te houden. De commissie kent geen 
plaatsvervangende leden. 

 
2. De leden voor deze Commissie van Beroep worden benoemd door het Landelijk 

Bestuur op de wijze als bepaald in art. 9 lid 2 Huishoudelijk Reglement.  
Een benoeming geldt voor een termijn van ten hoogste 4 jaar. Zij treden af volgens 
een door de Commissie van Beroep op te stellen rooster. Zij zijn terstond herkiesbaar 
tenzij zij 8 jaar aaneengesloten zitting hebben gehad. In dat laatste geval zijn zij eerst 
na 3 jaar wederom herkiesbaar. Leden van de Commissie van Beroep verliezen deze 
hoedanigheid op het tijdstip dat zij de kwaliteit verliezen krachtens welke zij benoemd 
kunnen worden. 

 
3.a De Commissie van Beroep bestaat uit 4 tot 6 leden  
 
3.b Als lid van de Commissie van Beroep kunnen worden aangewezen leden als mede 

natuurlijke personen met de titel erelid, erevoorzitter en lid van de vereniging van KHN. 
Leden van het Landelijk Bestuur kunnen geen deel uitmaken van de Commissie van 
Beroep. De Commissie van Beroep heeft in zijn algemeenheid tot taak te bemiddelen 
in geschillen ontstaan binnen de vereniging tussen haar leden en organen, alsmede 
organen van de vereniging onderling. 

 
3.c De Commissie van Beroep kiest uit haar midden een voorzitter en benoemt een 

ambtelijk secretaris, die geen lid is van de Commissie van Beroep. 
 
4.a  De Commissie van Beroep behandelt de beroepen als genoemd in art. 21 van het 

Huishoudelijk Reglement en eventueel voorzien in andere reglementen van de 
vereniging mits zo een reglement voorziet in de procesgang alsmede de beroepen ter 
zake van de aanslag in de contributie (art. 12a Huishoudelijk Reglement). 

 
4.b Indien degene, die het beroep heeft ingesteld een of meerdere der leden van de 

Commissie van Beroep wraakt, beslist de voltallige Commissie van beroep met 
uitzondering van het (de) gewraakte lid (leden) over de wraking. Wraking kan 
geschieden op grond van het bepaalde in art. 29 Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

 
5.  De leden van de Commissie van Beroep zijn verplicht omtrent alles wat hen in de 

uitoefening van hun functie ter kennis is gekomen, geheimhouding te betrachten tenzij 
het Huishoudelijk Reglement uitdrukkelijk anders bepaalt. 

 
6. De zittingen van de Commissie van Beroep zijn besloten. Bij een zitting van de 

Commissie van Beroep dient tenminste twee derde van de leden ter plaatse of via een 
online verbinding aanwezig te zijn. 

 

Artikel 24.b. Beroep ingeval schorsing  
 
1.a  Het beroep bedoeld in art. 12 lid 8 van de statuten wordt ingesteld binnen een maand 

nadat de beslissing van het Landelijk Bestuur schriftelijk per aangetekende brief aan 
het lid is medegedeeld. 

 
1.b  De Commissie van Beroep is gerechtigd na het verstrijken van deze termijn 

binnengekomen beroepschriften ontvankelijk te verklaren, indien het lid dat geschorst 
of ontzet is uit het lidmaatschap, kan aantonen dat overschrijding van de termijn hem 
op geen enkele wijze verweten kan worden. 
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1.c  Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld en gericht aan de Commissie van 

Beroep. Het beroepschrift omvat de gronden waarop het berust. 
 
2.a  De voorzitter van de Commissie van Beroep bepaalt na gereed overleg met de 

betrokkenen dag en uur, waarop de mondelinge behandeling zal worden gehouden. 
 
2.b  De secretaris roept bij aangetekende brief degene die beroep heeft ingesteld op, 

teneinde te worden gehoord op de ingevolge het vorige lid bepaalde zitting. Tussen 
oproep en zittingsdag moeten tenminste 12 werkdagen verlopen. Van de zittingsdatum 
en het uur wordt gelijktijdig aan het Landelijk Bestuur kennis gegeven. 

 
3.  Degene, die het beroep heeft ingesteld, kan zich ter zitting doen vertegenwoordigen 

door een daartoe gemachtigde. Indien hij zonder geldige reden niet ter zitting 
verschijnt noch zich doet vertegenwoordigen, wordt hij geacht het beroep te hebben 
ingetrokken. In de in het vorige lid genoemde oproeping wordt betrokkene op dit 
gevolg gewezen. 
Indien degene, die het beroep heeft ingesteld, zich ter zitting doet vertegenwoordigen 
door een gemachtigde, dient deze in het bezit te zijn van een volmacht behoudens 
indien hij is ingeschreven als advocaat en/of procureur. 

 
4.  Aan degene die het beroep heeft ingesteld zomede aan de door het Landelijk Bestuur 

aangewezen vertegenwoordiger wordt – indien zij ter zitting zijn verschenen – 
gelegenheid gegeven alles in het midden te brengen, wat zij voor behandeling van het 
beroep dienstig achten. Indien beide partijen zijn verschenen respectievelijk 
vertegenwoordigd, worden zij steeds in elkaars tegenwoordigheid gehoord. 

 
5.  Indien de Commissie van Beroep zulks nodig oordeelt kan zij, hetzij op dezelfde zitting 

het zij op een nader door de voorzitter bepaald tijdstip, andere personen horen. Zowel 
de door het Landelijk Bestuur aangewezen vertegenwoordiger als degene die het 
beroep heeft ingesteld of diens gemachtigde, zijn bevoegd dit verhoor bij te wonen. 

 
6.  De Commissie van Beroep zal bij de behandeling van enige beroepszaak geen acht 

slaan op stukken, welke niet ter zitting zijn voorgelezen, tenzij de voorzitter met 
toestemming van beide partijen heeft volstaan met de vermelding van de zakelijke 
inhoud daarvan. 

 
7.  De Commissie van Beroep doet binnen 2 maanden nadat de behandeling is gesloten, 

uitspraak. Indien zij van oordeel is dat het beroep is gegrond, geeft zij tevens aan 
welke voorzieningen moeten worden getroffen t.a.v. degene wiens beroep gegrond is 
verklaard. Haar uitspraak is met redenen omkleed. 

 

Artikel 24.c. Beroep ter zake contributieaanslagen 
 
1. Het beroep als bedoeld in art. 12 lid 10 (contributies) wordt ingesteld binnen één 

maand nadat de contributieaanslag is verzonden.  
Leden 1.b. en 1.c. van art. 24b zijn van overeenkomstige toepassing. 

 
2. Namens de voorzitter van de Commissie van Beroep worden door de secretaris 

onverwijld nadat een beroep aan de Commissie ter kennis is gebracht, het Landelijk 
Bestuur en – voor zover dit reeds niet in het beroepschrift is geschied – degene, die 
het beroep heeft ingesteld, uitgenodigd binnen een bij de uitnodiging te bepalen 
termijn alle gegevens met betrekking tot de wijze van de indeling van het bedrijf in een 
contributiecategorie en het bedrag der contributie bij de Commissie van Beroep in te 
dienen. Als aan dit verzoek niet wordt voldaan, kan de Commissie hieruit haar eigen 
conclusie trekken. 
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3. Zowel het Landelijk Bestuur als degene, die het beroep heeft ingesteld kan tegelijk met 
het voldoen aan de uitnodiging als bedoeld in lid artikel 24b lid 2 sub b. aan de 
Commissie verzoeken een mondelinge behandeling van het beroep te gelasten. 

 
4. Ingeval van een verzoek, bedoeld in het vorige lid, bepaalt de voorzitter onverwijld dag 

en uur, waarop de mondelinge behandeling zal worden gehouden. Het bepaalde in art. 
24b leden 3 t/m 7 is in dat geval van overeenkomstige toepassing. 

 
5. Ingeval een verzoek als bedoeld in lid 4 niet is gedaan, doet de Commissie van 

Beroep uitspraak binnen 2 maanden nadat de stukken als bedoeld in lid 2 zijn 
ingediend of de aldaar bedoelde termijn is verstreken. 
Art. 24b lid 6 en 7 zijn voor zover in dit lid niet anders bepaald van overeenkomstige 
toepassing. 

 

Artikel 24.d. Van het beroep als bedoeld in art. 21 van het Huishoudelijk Reglement 
 
1.a  Het beroep als bedoeld in art. 21 wordt ingesteld binnen 1 maand nadat het Landelijk 

Bestuur een voor beroep vatbaar besluit tot vernietiging ter kennis heeft gebracht van 
het bestuur van de desbetreffende regio(’s). 

 
1.b   Het beroep gebaseerd op art. 21 tegen een besluit als bedoeld in art. 24b kan ook 

worden ingesteld door hen die door de vernietiging van de aldaar benoemde besluiten 
rechtstreeks in hun belang zijn geraakt. 

 
1.c  Beroep kan tenslotte worden ingesteld, wanneer het Landelijk Bestuur op schriftelijk 

verzoek van een lid dat rechtstreeks in zijn belang is geraakt of het bestuur van een 
regio, die het aangaat, weigert of binnen 1 maand na ontvangst van vorenbedoeld 
verzoek nalaat een besluit als in dat verzoek aangegeven te vernietigen. 

 
1.d  Art. 24b leden 1.b. en 1.c. zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
2. De secretaris van de Commissie geeft onmiddellijk kennis aan de voorzitter van de 

Commissie dat een beroep als bedoeld in dit artikel is ingesteld. 
 
3.  Ingeval het betreft een beroep als bedoeld in art. 20 of art. 21 Huishoudelijk 

Reglement, roept de secretaris bij aangetekende brief het bestuur van een regio dat 
het beroep heeft ingesteld op, teneinde te worden gehoord op de door de voorzitter in 
overleg met betrokkenen bepaalde zitting. 

 
3.a Tussen oproep en zittingsdag moeten tenminste 15 werkdagen verlopen. Van 

zittingsdatum en uur wordt gelijktijdig aan het Landelijk Bestuur kennis gegeven. 
 
4  Bij aangetekende brief worden diegenen die het beroep hebben ingesteld en het 

Landelijk Bestuur opgeroepen om te worden gehoord op een door de voorzitter te 
bepalen zitting. Tussen de oproep en de zittingsdag moet minimaal een maand 
verlopen. 

 
5.a.  Indien het beroep is ingesteld door een regiobestuur of dit is opgeroepen op grond van 

lid 4.a. van dit artikel kan het zich doen vertegenwoordigen door een bestuurslid en/of 
gemachtigde. Indien het zonder geldige reden niet verschijnt noch zich doet 
vertegenwoordigen, wordt het geacht het beroep te hebben ingetrokken c.q. voor 
zover het betreft partijen als bedoeld in lid 4.a. geen gebruik te willen maken van de 
hen geboden mogelijkheid aan de behandeling deel te nemen. 

 
5.b  Leden, die het beroep hebben ingesteld, kunnen zich ter zitting doen 

vertegenwoordigen door een daartoe gemachtigde. Indien zij zonder geldige reden niet 
ter zitting verschijnen noch zich doen vertegenwoordigen, worden zij geacht het 



24/36 KHN Huishoudelijk Reglement 

beroep te hebben ingetrokken. Indien leden, die het beroep hebben ingesteld, zich ter 
zitting doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, dienen deze in het bezit te zijn 
van een volmacht behoudens indien zij zijn ingeschreven als advocaat en procureur. 

 
6.  Aan partijen, zomede aan de door het Landelijk Bestuur aangewezen 

vertegenwoordiger, wordt – indien zij ter zitting zijn verschenen – gelegenheid 
gegeven alles in het midden te brengen, wat zij voor de behandeling van het beroep 
dienstig achten. Partijen verschenen resp. vertegenwoordigd, worden steeds in elkaars 
tegenwoordigheid gehoord. 

 
7. Indien de Commissie van Beroep zulks nodig oordeelt, kan zij hetzij op dezelfde zitting 

hetzij op een nader door de voorzitter bepaald tijdstip andere personen horen. Zowel 
de door het Landelijk Bestuur aangewezen vertegenwoordiger als degenen die het 
beroep heeft ingesteld als de belanghebbende(n) bedoeld in lid 4 zijn bevoegd dit 
verhoor bij te wonen. 

 
8. De Commissie van Beroep zal bij de behandeling van enige beroepszaak geen acht 

slaan op stukken, die niet ter zitting zijn voorgelezen, tenzij de voorzitter met 
toestemming van beide partijen heeft volstaan met de vermelding van de zakelijke 
inhoud daarvan. 

 
9.a  De Commissie van Beroep brengt binnen twee maanden nadat zij het beroep heeft 

behandeld schriftelijk verslag uit aan de Ledenraad. Het verslag is met redenen 
omkleed. 

 
9.b   Betreft het beroep een besluit als bedoeld in art. 21, dan geeft de Commissie van 

Beroep aan welke besluiten of gedeelten daarvan vernietigd moeten worden c.q. 
terecht vernietigd zijn, en hoe gehandeld dient te worden met betrekking tot de 
gevolgen indien daar reden voor is.  

 
10.  De beslissing omtrent het ingestelde beroep wordt genomen op de eerste vergadering 

van de Ledenraad, nadat de conclusie van de Commissie van Beroep bij de 
Ledenraad is overlegd. 

 
11.a  De Ledenraad besluit overeenkomstig de conclusie van de Commissie van Beroep 

tenzij twee derde van de geldig ter vergadering uitgebrachte stemmen daar tegen is.  
 
11.b  In het laatste geval wijst de Ledenraad de zaak naar de Commissie van Beroep terug. 

Het besluit van de Ledenraad is met redenen omkleed.  
 
12. Indien de Commissie van Beroep zulks nodig oordeelt kan zij degenen, die bij de 

voorafgaande behandeling door de betreffende Commissie zijn gehoord, opnieuw 
horen, althans voor een nader verhoor oproepen. Het bepaalde in de leden 5 t/m 8 is 
alsdan van overeenkomstige toepassing. 

 
13. Binnen twee maanden nadat het nader onderzoek is afgesloten brengt de Commissie 

van Beroep schriftelijk aan de Ledenraad verslag uit tot welk gevoelen de hernieuwde 
overweging haar geleid heeft. 
Indien de meerderheid der Commissie van Beroep geen reden ziet haar conclusie te 
wijzigen, wordt door de Ledenraad conform de conclusie besloten. 

 
14.  Ingeval de Commissie van Beroep haar conclusie wijzigt zijn de leden 10 t/m 14 van 

overeenkomstige toepassing.  
 

Artikel 25. Onderscheidingsreglement 
 
1. De vereniging Koninklijke Horeca Nederland kent een drietal onderscheidingsvormen 
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(eretitels), te weten: 
a. Het erevoorzitterschap van Koninklijke Horeca Nederland; 
b. Het erelidmaatschap van Koninklijke Horeca Nederland; 
c. Het lidmaatschap van verdienste van de Vereniging Koninklijke Horeca Nederland; 

 
2. Ingevolge artikel 7 der statuten van Koninklijke Horeca Nederland kunnen zij die zich 

bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging tot erevoorzitter, erelid 
of lid van verdienste van de vereniging worden benoemd. Voorts geldt het hierna 
onder 3 bepaalde. 
 

3.a  Het erevoorzitterschap kan door de Ledenraad worden toegekend op schriftelijk 
voorstel van het Landelijk Bestuur aan degene die landelijk voorzitter van Koninklijke 
Horeca Nederland is geweest en die zich in die functie op voor de vereniging 
uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden. 

 
3.b  Het erelidmaatschap van Koninklijke Horeca Nederland kan door de Ledenraad 

worden toegekend op schriftelijk voorstel van het Landelijk Bestuur aan dat lid van 
Koninklijke Horeca Nederland, dat op verantwoordelijke posten de belangen van de 
vereniging als bestuurder op landelijk niveau, voor langere periode heeft gediend en 
die zich op dat niveau op voor de vereniging uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden.  

 
3.c   Het lidmaatschap van verdienste van de vereniging kan door het Landelijk Bestuur 

worden toegekend aan dat lid van Koninklijke Horeca Nederland, dat op 
verantwoordelijke posten de belangen van de vereniging op regionaal niveau, voor 
langere periode heeft gediend en dat zich op dat niveau op voor de vereniging 
uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden. 
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Artikel 26. Wijzigingen 
 
1. Wijzigingen in dit reglement kunnen behoudens andere regeling worden aangebracht 

bij besluit van het Landelijk Bestuur na voorafgaande goedkeuring door de 
Ledenraad. 

 
2. Zowel het Landelijk Bestuur als de Ledenraad kan een voorstel tot wijziging van dit 

reglement voor bespreking inbrengen in de Ledenraadsvergadering. 
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1.1 Directiestatuut 
 
1. De vereniging heeft een Bedrijf met medewerkers dat de vereniging ten dienste staat voor de 

uitvoering van haar taken en het beleid. 
 
2. Een door het Landelijk Bestuur aan te stellen directie die bestaat uit maximaal twee personen, is 

belast met de dagelijkse leiding van het Bedrijf. 
a. De artikelen 17, 18, 19 en 20 van de statuten zijn van overeenkomstige toepassing. 
b. De directie van het Bedrijf is aan het Landelijk Bestuur verantwoording verschuldigd voor het 

functioneren het Bedrijf. 
 
3. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden zal de directie zich gedragen naar de door het 

Landelijk Bestuur gegeven aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen 
financieel-economische en sociale beleid en van het personeelsbeleid in het Bedrijf van de 
vereniging. 

 
4. De directie stelt jaarlijks voor een door het Landelijk Bestuur te bepalen tijdstip een 

managementplan met bijbehorende begroting op en legt deze stukken ter goedkeuring voor aan 
het Landelijk Bestuur. 

 
5. De directie werkt mede aan de hand van een beleidsplan, dat op voordracht van het Landelijk 

Bestuur door de Ledenraad wordt vastgesteld c.q. goedgekeurd. 
 
6. De directie is verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle vergaderingen van het Landelijk 

Bestuur en de Ledenraad. 
a. De directie stelt onder meer de agenda’s op en zorgt voor de bijbehorende stukken. 

 
7. De vergaderingen van het Landelijk Bestuur worden bijgewoond door de directie, tenzij de aard 

van het te bespreken onderwerp zulks naar het oordeel van de voorzitter niet wenselijk maakt. 
 
8. De directie is tekeningbevoegd met betrekking tot uitgaven binnen de begroting gedaan.  

Artikel 10a Directiestatuut is van overeenkomstige toepassing. 
a. Voor het doen van uitgaven boven een bedrag van € 100.000,= en betalingen voortvloeiende 

uit gesloten of te sluiten langlopende contracten, waarmee een belang is gemoeid van meer 
dan € 100.000,= is mede de handtekening van de penningmeester dan wel bij diens 
afwezigheid de voorzitter vereist. 

b. Van deze regeling worden uitgesloten alle loonbetalingen en tevens de betalingen daarmee 
verband houdende. 

 
9. De directie dient zorg te dragen voor een kwartaalrapportage binnen 30 dagen na elk kwartaal. 

a. Deze rapportage wordt onverwijld toegezonden aan leden van het Landelijk Bestuur en van 
de Financiële Commissie, tezamen met een prognose voor verdere periode van dat jaar. 

 
10. De directie wijst bij langere afwezigheid een vervanger aan voor de operationele werkzaamheden 

en voor de procuratie. 
a. De hoofden van afdelingen dragen hun normale verantwoordelijkheid. 
b. Bij langdurige afwezigheid van een directeur beslist het Landelijk Bestuur over vervanging 

van een directeur zoals bepaald in artikel 17 lid 5 van de Statuten. 
 
11. Declaraties directie. 

a. Naast de vaste onkostenvergoeding voor kleine kosten is de directie gerechtigd 
representatiekosten te declareren op basis van en door het Landelijk Bestuur jaarlijks 
vastgesteld budget. De declaraties worden voorzien van de daarbij behorende rekeningen 
alsmede een toelichting van de betreffende directeur omtrent de aard respectievelijk activiteit 
ten behoeve waarvan de kosten zijn gemaakt en worden geaccordeerd door de 
penningmeester. 
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Bijlage 1. Algemeen profiel voor bestuurders  
 
Koninklijke Horeca Nederland hanteert voor de werving en selectie van zijn landelijke bestuurders en 
Ledenraadsleden een algemeen profiel dat per functie nader kan worden ingekleurd. 
 
Algemene vereisten: 
1. Kan hoofd- en bijzaken onderscheiden. 
2. Neemt besluiten op basis van feiten. 
3. Overziet voor de horeca of voor de vereniging relevante ontwikkelingen, kan ze duiden en 

betrekt ze bij de besluitvorming. 
4. Is in verbinding met de vereniging en haar leden. 
5. Heeft strategisch en beleidsmatig inzicht en kan zich verplaatsen in de leden en zich richten op 

hun belangen. 
6. Stelt het collectieve branchebelang boven het individuele belang. 
7. Is in staat Koninklijke Horeca Nederland op het gewenste functieniveau te vertegenwoordigen. 
8. Creëert mogelijkheden voor de uitvoering van beleid en besluiten, door overleg met overheden 

en andere organisaties, ondersteund door/in samenspel met het Bedrijf. 
9. Heeft inzicht in bestuurlijke processen. 
10. Staat open voor bijleren en persoonlijke reflectie. 
11. Heeft voldoende tijd beschikbaar voor de functie.  
 
Persoons/bedrijfskenmerken: 
1. Is bij voorkeur actief horecaondernemer en lid van Koninklijke Horeca Nederland*). 
2. Is representatief en diplomatiek. 
3. Is van onbesproken gedrag. 
4. Het eigen bedrijf/de bedrijven heeft/hebben een gezonde bedrijfsvoering. 
5. Heeft een onafhankelijk oordeel. 
 
*) Ledenraadsleden dienen altijd actief horecaondernemer of eindverantwoordelijke bij een 

horecabedrijf te zijn en lid van KHN. Voor Landelijk Bestuur en overige KHN-besturen geldt dat 
altijd meer dan 50% aan deze vereisten moet voldoen terwijl de resterende maximaal 49 % wel 
een formele relatie (vriend of partner) met KHN moet hebben.  

 
Profiel Landelijk Bestuur 
Het Landelijk Bestuur (LB) vormt het dagelijks bestuur van de vereniging. Het LB wordt voor een 
periode van 3 jaar benoemd door de Ledenraad en is éénmaal herbenoembaar. Het LB initieert 
beleid, legt de kaders voor besluitvorming voor aan de Ledenraad, ziet toe op de uitvoering en legt 
over het gevoerde beleid jaarlijks verantwoording aan de Ledenraad af.  

Taken: 
1. Initiëren van strategie en beleid in het belang van primair de leden en voor de gehele 

bedrijfstak, gericht een bedrijfseconomische gezonde en vitale branche. 
2. Via de directie op hoofdlijnen, en zo nodig scherp, verdere invulling geven aan en toezicht 

houden op de uitvoering van de beleidskaders door het bedrijf, zoals vastgesteld door de 
Ledenraad.  

3. Werkgeversrol vervullen t.a.v. de directeur van KHN. 
4. Actief mogelijkheden creëren voor de uitvoering van beleid en besluiten, door het voeren van 

overleg met overheden en andere organisaties, ondersteund door/in samenspel met directie en 
medewerkers van het Bedrijf. 

5. (Ten minste) vier maal per jaar overleg en afstemming met de Ledenraad over belangrijke 
beleidskeuzes en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. 

6. Verbindende rol spelen in de vereniging daar waar dit nodig is, in samenwerking met het bedrijf 
en aanspreekbaar zijn voor leden en bestuurders.  

7. Extern vertegenwoordigen van Koninklijke Horeca Nederland, in samenspel met de directie. **) 

 
**) Een lid van het Landelijk Bestuur vervult binnen KHN geen andere bestuursfuncties. Buiten 
KHN uitsluitend na voorafgaande goedkeuring door de overige LB-leden.  
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Aanvullende eisen 
1. Kan denken op verschillende abstractieniveaus 
2. Heeft kennis van de organisatie KHN 
3. Bestuurt op hoofdlijnen 
4. Verbindend 
5. Netwerker 
 

Profiel Landelijk Voorzitter 
Voor de Landelijk Voorzitter gelden dezelfde eisen als voor de leden van het Landelijk Bestuur met als 
toevoeging: 

 
Taak 
1. Leiding geven aan het Landelijk Bestuursteam. 
2. Fungeert als boegbeeld van de vereniging, binnen en buiten KHN, ondersteund door de mede 

LB-leden en de directeur. 
3. Vertegenwoordigingen van de Koninklijke Horeca Nederland-organisatie in externe contacten 

op het hoogste niveau, in samenspel met de directeur. 
 
Aanvullende eisen  
1. Beschikt over vaardigheden inzake het voorzitten van vergaderingen. 
2. Heeft aantoonbare ervaring in het aansturen van een meer complexe bestuurlijke organisatie. 
3. Heeft een collegiale, verbindende en structuur gevende wijze van leidinggeven. 
4. Heeft wekelijks gemiddeld 3 dagen voor de voorzitterswerkzaamheden beschikbaar met een 

mogelijkheid om in crisissituaties op te schalen. 
 
 

Iedere voorzitter maakt binnen het algemene kader eigen keuzes. Maar de volgende werkzaamheden 
behoren in principe tot het takenpakket van de landelijk voorzitter: 
 

• Geeft leiding aan het LB-team en zit LB-vergaderingen voor. 

• Vertegenwoordigt KHN in (politieke) overleggen met ministers, staatssecretarissen, 
Kamerleden en topambtenaren, steeds op het hoogste niveau en waar nodig en gewenst 
ondersteund door het bedrijf. In het algemeen geldt dat hierin steeds een weging wordt 
gemaakt of het echt nodig is om onze hoogste man hierop in te zetten. 

• Vertegenwoordigt KHN in het AB/DB van VNO-NCW en MKB-NL inclusief tussentijdse overleg 
met voorzitter/directie van deze organisaties. In de praktijk wordt aanwezigheid in de 
vergaderingen van MKB-NL ook wel overgenomen door een ander LB -lid.  

• Vertegenwoordigt KHN in landelijke persoptredens. Ook hier wordt steeds een weging 
gemaakt: de voorzitter doet de belangrijkste (high profile) perscontacten en mediaoptredens. 
Daarnaast kunnen ook LB-leden en Ledenraadsleden met een inhoudelijke specialisatie 
(zoals een doelgroep) bepaalde perscontacten voor hun rekening nemen en vangt ook de 
woordvoerder van KHN veel af. 

• Fungeert als escalatiepunt: Binnen de vereniging zijn bestuur en daarbinnen de voorzitter 
degenen naar wie als laatste kan worden opgeschaald als er problemen zijn. Dit gebeurt 
overigens zelden omdat vooraf al veel wordt afgevangen door regio- en afdelingsbestuurders 
en het bedrijf.  

• Netwerken: Ook als even geen actieve lobby wordt gevoerd, is het van belang om contacten 
die belangrijk zijn voor onze leden, te onderhouden. We hebben het dan bijvoorbeeld over 
gesprekken met Kamerleden, belangrijke toeleveranciers (zoals brouwers), directeuren van 
verwante brancheorganisaties, enz. enz. Een deel daarvan wordt door het bedrijf gedaan, 
maar op het hoogste niveau ligt deze rol ook bij de voorzitter. 
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• Gaat het land in. Alle LB-leden en zo ook de landelijk voorzitter vervullen een belangrijke 
verbindende rol in de vereniging en zij trekken regelmatig het land in om met leden in gesprek 
te gaan.  

• Representeert KHN bij belangrijke evenementen De voorzitter representeert KHN bij voor de 
bedrijfstak belangrijke evenementen zoals Horecava, toonaangevende bedrijfstakfeesten enz. 
Vaak voert hij daar ook het woord.  

 

Profiel Ledenraadsvoorzitter (nog geen onderdeel van het HR tot ook de statuten zijn aangepast) 

Taak: 

• Opstellen agenda Ledenraad na (mede-)raadpleging LB en vergaderschema Ledenraad 

• Voorzitten LR-vergaderingen 

• Linking pin tussen het LB en de Ledenraad 

• Mede initiëren van tussentijds overleg Ledenraad indien de situatie hierom vraagt 

• Vinger aan de pols houden bij de Ledenraadsleden en monitoren wat speelt. 
 

Aanvullende vereisten: 

• Beschikt over verbindend vermogen 

• Is analytisch 

• Begrijpt de dynamiek van de vereniging 

• Heeft bij voorkeur minimaal drie jaar ervaring als Ledenraadslid 

• Heeft het vertrouwen van de gehele Ledenraad. 
  



 

KHN Huishoudelijk Reglement  31/36 

Profiel lid Ledenraad 
 
De Ledenraad komt vier keer per jaar formeel bij elkaar om onder andere de beleidskaders vast te 
stellen en de begroting en de jaarrekening goed te keuren. Daarnaast adviseert de Ledenraad over 
toonaangevende inhoudelijke dossiers, trends en ontwikkelingen, benoemt de Ledenraad leden van 
het Landelijk Bestuur en van de Ledenraad zelf. De Ledenraad kent leden die door groepen van 
regio’s (kiesdistricten) zijn voorgedragen en leden die een doelgroep representeren. Ledenraadsleden 
functioneren zonder last, maar met ruggenspraak! 
 
Taak 
1. Adviseert het Landelijk Bestuur over het verenigingsbeleid, gevraagd en ongevraagd. 
2. Benoemt (en ontslaat) leden van het Landelijk Bestuur en de Ledenraad. 
3. Stelt jaarlijks het beleidsplan en de begroting van KHN vast en keurt de jaarrekening goed. 
4. Stelt de statuten en het huishoudelijk reglement (en wijzigingen daarin) vast. 
5. Keurt voor de vereniging strategische besluiten goed. 
6. Zorgt dat hij/zij voldoende geïnformeerd is over wat leeft in de ledengroep die hij representeert. 
 
Aanvullende eisen 
1. Moet in staat zijn maatschappelijke ontwikkelingen betekenis te geven voor het ledensegment 

waarvoor hij/zij is benoemd.  
2. Heeft zijn/haar voelhorens in de vereniging en in de bedrijfstak. 
3. Heeft aangetoonde affiniteit met het ledensegment dat hij/zij representeert. 
4. Heeft bestuurlijke ervaring en/of ervaring als (strategisch) adviseur binnen of buiten KHN. 
5. Denkt op hoofdlijnen. 
 
 
Profiel regiobestuurder  
 
N.t.b. 
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Bijlage 2.  Gedragscode voor bestuurders 
 

 Deze gedragscode is vastgesteld door het Landelijk Bestuur van KHN op 18 april 2011. 

1. Doel 

1.1 De gedragscode is een aanvulling op statuten en huishoudelijke reglementen van de 
vereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN).  

1.2 Daar waar staat “besturen” dient ook gelezen te worden “commissies”, daar waar staat 
“bestuurslid” wordt mede begrepen de voorzitter.  

1.3 De vereniging van KHN opereert in het belang van haar leden en de gehele branche. 
Daarnaast heeft KHN relaties met externe betrokkenen. KHN wil aan interne en externe 
belanghebbenden verantwoording afleggen waarbij integriteit en transparantie als belangrijk 
worden gezien.  

1.4 Deze gedragscode heeft als doel richtsnoer en toetsingskader te zijn voor de alledaagse 
praktijk van bestuursleden. 

1.5 De gedragscode geeft geen gedetailleerde beschrijving van wat wel en wat niet mag. 

1.6 Van de bestuursleden wordt geëist dat zij zich in lijn met de uitgangspunten van de 
gedragscode gedragen. Zij kunnen hierop worden aangesproken.  

 

2. Functioneren bestuur 

2.1 Een bestuur dient primair het belang van de eigen vereniging, de leden en de 
medewerkers en respecteert de belangen van afnemers, leveranciers en financiers en overige 
externe betrokkenen.  

2.2 Een bestuur handelt vanuit het besef dat eerlijke concurrentie en collegialiteit (binnen en 
buiten Koninklijk Horeca Nederland) bijdragen aan welvaart en welzijn.  

2.3 Elk bestuur bespreekt regelmatig - en tenminste eenmaal per jaar - zijn eigen 
functioneren en de relatie tot de andere bestuursorganen en het bedrijf. Bestuursleden hebben 
een collegiale verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar en spreken elkaar aan op gemaakte  
fouten met als doel die fouten te herstellen en te leren voor de toekomst.  

2.4 Het bestuur rapporteert schriftelijk over zijn doelstelling, de strategie, de daaraan 
verbonden risico’s en de mechanismen tot beheersing van risico’s van financiële aard.  

2.5 Een bestuurslid houdt zich zakelijk en privé aan de wetgeving en aan de in Nederland 
geldende waarden en normen. 

2.6 Bestuursleden melden bestuursfuncties die zij onafhankelijk van KHN vervullen, in het 
bestuur. Bestuursfuncties mogen niet me elkaar conflicteren  

 

3. Samenstelling bestuur 

3.1 Een bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en andere 
organen binnen de vereniging onafhankelijk en kritisch opereren.  

3.2 Koninklijke Horeca Nederland stimuleert vernieuwing in haar bestuursorganen. 
Herbenoeming van bestuursleden wordt steeds zorgvuldig overwogen met inachtneming van de 
termijnen die zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en dient geen automatisme te zijn.  

3.3 Bestuursleden treden tussentijds af wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele 
onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is.  

3.4 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende bestuurslid daarop aangesproken door de 
andere bestuursleden.  
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4. Externe belangen, geschenken en voordelen 

4.1 Een bestuurslid is niet financieel afhankelijk van zijn bestuursfunctie.  

4.2 Een bestuurslid meldt al zijn nevenfuncties aan zijn bestuur. Hiervan wordt jaarlijks een 
overzicht opgesteld bij het jaarverslag. Voor het Landelijk Bestuur worden de nevenfuncties 
vermeld op de site van KHN. 

4.3 Een bestuurslid met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter of zijn 
medebestuurders.  

4.4 Elke schijn van belangenverstrengeling tussen Koninklijke Horeca Nederland en zijn 
bestuurders wordt vermeden.  

4.5 Een bestuurslid neemt, uitgezonderd gebruikelijke relatiegeschenken ter waarde van 
maximaal 100 euro, geen persoonlijke schenkingen, diensten, provisie of (commissie)loon aan 
van personen of organisaties die ten behoeve van KHN werkzaam zijn of willen zijn.  Hij 
aanvaardt niets dat tot een mogelijke wederdienst kan leiden waardoor de onafhankelijkheid en 
onbevangenheid in het functioneren als bestuurslid in gevaar komt.  

4.6 Indien een bestuur betalingen verricht uit zijn organisatie aan politieke partijen, ideële 
organisaties of verwante organisaties of personen, dan worden hiervoor geen tegenprestaties 
gevergd. Een bestuur is bereid aan deze betalingen bekendheid te geven of zelf het initiatief tot 
bekendmaking te nemen. 

4.7 Bestuursleden gebruiken de hen door KHN ter beschikking gestelde middelen alleen voor 
de uitoefening van hun functie.  

 

5. Communicatie 

5.1 Een bestuur zorgt voor het verstrekken van relevante informatie aan de 
Ondernemingsraad die naar beste weten met de werkelijkheid overeenkomt. Informat ie waarom 
wordt gevraagd, wordt verstrekt, tenzij er een kennelijk en gerechtvaardigd belang voor de 
organisatie of voor individuen is om dit niet te doen.  

 

6.  Vertrouwelijkheid 

6.1 Een bestuurslid zal alle informatie en documentatie die hij in het kader  van deze functie 
ontvangt vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken, ook niet na zijn aftreden als 
bestuurslid, tenzij dit noodzakelijk is voor zijn verdediging in geval van een aansprakelijkstelling 
of tenzij KHN deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie 
reeds publiek bekend is. 

 

7. Handhaving 

7.1 Indien een bestuurslid zich niet aan de gedragscode houdt, kunnen door het collectief 
van de overige leden van het bestuur disciplinaire maatregelen worden opgelegd.  

 

8. Evaluatie  

8.1 De gedragscode wordt iedere drie jaar door het Landelijk Bestuur geëvalueerd en op 
basis daarvan waar nodig aangepast.  
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Bijlage 3. Kandidaatstelling Financiële Commissie door Regio's 
 

Conform het Huishoudelijk Reglement worden de leden van de Financiële Commissie tijdens de 
jaarvergadering door de Ledenraad benoemd voor een periode van 4 jaar, waarna zij eenmalig 
herkiesbaar zijn. Het lidmaatschap van de Financiële Commissie rouleert tussen de regio's van 
Koninklijke Horeca Nederland. Er zijn 16 regio's die elk een nummer hebben. Regio 01 is de eerste 
die een kandidaat levert, daarna regio 16, 02, 15, 03, 14, 04, 13, en zo verder. 
 
Stand Jaarvergadering Ledenraad 2021: 
 

Regio Jaar benoeming 
Jaar 
herkiesbaar 

Jaar aftreden 

Friesland (01) 2020 2024 2028 

Groningen (02) 2023   

Drenthe (03)    

Noord Holland (04)    

Amsterdam (05)    

Flevoland (06)    

Midden Nederland (07)    

Overijssel (08) 2018 2022 2026 

Gelderland (09) 2017 2021 2025 

Noord en Midden Limburg (10)    

Zuid-Limburg (11)    

Oost Brabant (12)    

Midden West Brabant (13)    

Zeeland (14)    

Zuid Holland Zuid (15) 2022   

Zuid Holland Noord (16) 2019 2023 2027 
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Bijlage 4. De 7 kwaliteitswaarden van KHN 
 
Wie lid wordt van KHN conformeert zich aan de kwaliteitswaardes die KHN voor zichzelf heeft 
opgesteld. KHN beoogt hiermee het kwaliteitsbesef bij leden te verhogen en ze daarmee aan te 
zetten tot discussie en kwalitatief handelen, zodat op termijn het lidmaatschap van KHN ook richting 
gast en consumenten inhoud krijgt. 
 
Een KHN lid: 

1. verwelkomt iedere gast die zich aan de huisregels houdt 
2. respecteert geldende wet- en regelgeving 
3. hanteert transparante en professionele voorwaarden 
4.  is een goed werkgever 
5. is betrokken bij zijn leefomgeving en handelt hiernaar 
6. heeft zorg en passie voor zijn gasten en producten 
7. draagt bij aan het collectief en een positief imago van de sector 
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Bijlage 5 
 
Bijzondere relaties (wordt later ingevuld) 
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Ref: DU (6 juli 2020.1) 
Dos: 2019.3391.01 
 
 

 
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

 
 

Heden, drieëntwintig april tweeduizend eenentwintig, verschijnt voor mij, mr. Ingeborg
 ___ 

 
Marguérithe Duyverman, notaris te Utrecht:

 _____________________________________ 
 

mevrouw Isabella Dena de Kleijn, geboren te Nieuwegein op zeven juli
 _______________ 

 
negentienhonderdachtennegentig, die inzake deze akte haar adres heeft te 3522 HA

 ____ 
 

Utrecht, Jutfaseweg 1, die inzake deze akte haar adres heeft te 3522 HA Utrecht,
 _______ 

 
Jutfaseweg 1, te dezen handelend als gevolmachtigde van de vereniging met volledige

 __ 
 

rechtsbevoegdheid: Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca en
 ________ 

 
Aanverwante Bedrijf "Horeca Nederland", statutair gevestigd te Woerden, met adres

 __ 
 

3447 GW Woerden, Pelmolenlaan 10, ingeschreven in het handelsregister onder
 _______ 

 
nummer 40482082 (hierna: de vereniging) en als zodanig, op grond van het bepaalde in

 
 

artikel 34 lid 5 van de statuten, belast met het uitvoeren van een besluit van de ledenraad
 

 
van de vereniging tot statutenwijziging.

 _________________________________________ 
 

De comparante, handelend als gemeld, verklaart:
 ________________________________ 

 
- dat de ledenraad van de vereniging heeft besloten tot de onderhavige

 ____________ 
 

statutenwijziging;
 ______________________________________________________ 

 
- dat van het gemelde besluit van de ledenraad

 _______________________________ 
 

./.  blijkt uit een aan deze akte gehecht document;
 ______________________________ 

 
            - dat van de goedkeuring van Zijne Majesteit de Koning voor onderhavige

 __________ 
 

statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift;
 __________________ 

 
             -       dat van de volmacht aan de comparante blijkt uit een aan deze akte gehechte

 _____ 
 

onderhandse akte van volmacht.
 __________________________________________ 

 
De comparante verklaart voorts, ter uitvoering van het hiervoor vermelde besluit, de

 _____ 
 

statuten van de vereniging in hun geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als
 ____ 

 
volgt:

____________________________________________________________________ 
 

STATUTEN
 ______________________________________________________________ 

 
NAAM EN ZETEL

 _________________________________________________________ 
 

Artikel 1
 _________________________________________________________________ 

 
De vereniging draagt de naam: Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca

 __ 
 

en Aanverwante Bedrijf “Horeca Nederland” en is gevestigd te Woerden, doch kan
 ___ 

 
ook elders in den lande vestigingen hebben.

 ____________________________________ 
 

OORSPRONG
 ____________________________________________________________ 

 
Artikel 2

 _________________________________________________________________ 
 

De vereniging is een voortzetting van de verenigingen:
 ____________________________ 

 
a) De Nationale Bond van Ondernemers in het Horeca en Aanverwante Bedrijf “Horeca

 
 

Nederland”, welke vereniging een voortzetting was van:
 _______________________ 

 
 1. Nederlands Verbond van Horeca- en Aanverwante Bedrijven “HOCRA”, die op

 _ 
 

haar beurt de voortzetting is van de Nederlandse Bond van Koffiehuis,
 _______ 

 
Sociëteit, Restauranthouders en Slijters, die onder de naam Vereniging van

 ___ 
 

Handelaren in Sterken Drank in het Klein “Vergunning”, de Nederlandse Bond
 _ 

 
van Hotel, Koffiehuis, Restauranthouders en Slijters, die onder de naam

 ______ 
 

Vereniging van Handelaren in Sterken Drank in het klein “VERGUNNING” op
 __ 

 
een december achttienhonderddrieëntachtig is opgericht; en de

 _____________ 
 

 2. Nederlandse Katholieke Bond Hotel, Café, Restauranthouders en Slijters
 _____ 
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“HOCRES” die op haar beurt de voortzetting is van de Nederlandsche
 ________ 

 
Roomsch Katholieke Bond van Hotel, Café, Restauranthouders en Slijters “Sint

 
 

Joseph”, die werd opgericht op zesentwintig november
 ____________________ 

 
negentienhonderdnegentien; en

 ______________________________________ 
 

 3. De Nederlandsche Bond van Logies, Pension, en Aanverwante Bedrijven
 _____ 

 
L.P.A.B., die werd opgericht op achttien augustus

 ________________________ 
 

negentienhonderdachtenveertig; en;
 ___________________________________ 

 
 4. De Drentse Bond Horesca opgericht op zeven december

 __________________ 
 

negentienhonderddrieënvijftig.
 _______________________________________ 

 
b) Nederlands Verbond van Werkgevers in Hotel, Restaurant, Café en aanverwante

 ___ 
 

Bedrijven HORECAF, welke vereniging een voortzetting is van de Nederlandse
 ____ 

 
Hotelhoudersbond, opgericht op vier oktober achttienhonderdnegentig.

 ___________ 
 

VERENIGINGSJAAR
 ______________________________________________________ 

 
Artikel 3

 _________________________________________________________________ 
 

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
 ___________ 

 
DOEL

 ___________________________________________________________________ 
 

Artikel 4
 _________________________________________________________________ 

 
1. De vereniging heeft ten doel:

 _______________________________________________ 
 

- de behartiging van de materiële en immateriële (bedrijfs-)belangen van haar leden,
 _ 

 
voor zover deze betrekking hebben op de bedrijfsmatige verstrekking van logies,

 ___ 
 

maaltijden, spijzen en dranken;
 ___________________________________________ 

 
- de behartiging van de belangen van haar leden, waaronder het namens haar leden

 _ 
 

en/of hun rechtsopvolgers en/of cessionaris(sen) verhalen van schade en/of het te
 __ 

 
gelde maken van vorderingen verband houdende met handelen of nalaten, specifiek

 
 

betreffende kartelvorming maar daar niet toe beperkt, op het terrein van gastvrijheid
 _ 

 
in de meest brede zin jegens haar leden, en/of hun rechtsopvolgers en/of

 _________ 
 

cessionaris(sen), als gevolg waarvan één of meer van haar leden en/of hun
 _______ 

 
rechtsopvolgers en/of cessionaris(sen) (dezen hierna te noemen: de

 _____________ 
 

“Claimhouders”) direct of indirect schade hebben geleden,
 ____________________ 

 
        en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of

 __ 
 

 daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
 __________________________ 

 
2.     Voor de uitvoering van haar doelstellingen kan de vereniging rechtspersonen

 ______ 
 

oprichten en samenwerkingsverbanden aangaan, deelnemen in, zich op andere
 ____ 

 
wijze interesseren bij, het beheer voeren over en het financieren van

 _____________ 
 

vennootschappen en andere ondernemingen als ook het vervreemden en ontbinden
 

 
daarvan mits binnen het in lid 1 van dit artikel omschreven doel. Het doen van

 _____ 
 

borgstellingen en het verstrekken van zekerheden ten behoeve van de hiervoor
 ____ 

 
bedoelde rechtspersonen en samenwerkingsverbanden als ook ten behoeve van

 ___ 
 

andere derden is uitdrukkelijk niet onder de doelstelling begrepen.
 _______________ 

 
MIDDELEN

 ______________________________________________________________ 
 

Artikel 5
 _________________________________________________________________ 

 
De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 ___________________ 
 

I. a. het verzamelen van kennis en het verrichten van onderzoek  betrekking
 ______ 

 
hebbende op de in artikel 4 bedoelde belangen;

 _________________________ 
 

 b. het bevorderen van de kwaliteit van de bedrijfsvoeringen van haar leden;
 _____ 

 
 c. het voorstaan van de in de doelstelling bedoelde belangen bij de overheid en

 __ 
 

anderen; het zich doen vertegenwoordigen in publiekrechtelijke organen voor
 __ 

 
de bedrijfstakken waartoe de leden behoren, overheidslichamen en

 __________ 
 

representatieve organisaties;
 ________________________________________ 

 
 d. het bevorderen van maatregelen, strekkende tot verbetering en/of

 ___________ 
 

naleefbaarheid van de wetgeving en de daarop steunende of daaruit
 _________ 
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voortvloeiende bepalingen en regelingen, voor zover deze de in de doelstelling
 _ 

 
bedoelde belangen raken;

 ___________________________________________ 
 

 e. het (doen) regelen en zo nodig verbeteren van de arbeidsvoorwaarden in de
 __ 

 
gastvrijheidssector in meest brede zin, waaronder begrepen het aangaan van

 __ 
 

collectieve arbeidsvoorwaarden, alsmede van andere de leden bindende
 _____ 

 
verplichtingen en wel zoveel mogelijk voor alle leden of voor bepaalde groepen

 
 

van leden;
 _______________________________________________________ 

 
 f. het tot stand brengen en in stand houden van voor alle of bepaalde leden

 _____ 
 

bindende reglementen en regelingen, alsmede overeenkomsten, voor zover
 ___ 

 
deze strekken tot bevordering van de belangen van de leden van de

 _________ 
 

vereniging;
 _______________________________________________________ 

 
 g. het vormen en in stand houden van fondsen;

 ____________________________ 
 

 h. het bemiddelen en door middel van arbitrage (doen) optreden;
 ______________ 

 
 i. het uitgeven van een of meerdere (online en/of offline)

 ____________________ 
 

verenigingsorga(a)n(en);
 ____________________________________________ 

 
 j. het verlenen van diensten aan de leden onder nader door de directie, onder

 ___ 
 

goedkeuring van het landelijk bestuur, te bepalen voorwaarden, die voor de
 ___ 

 
verschillende categorieën van leden verschillend kunnen worden vastgesteld.

 __ 
 

De directie is bevoegd het verlenen van diensten aan anderen op te dragen
 ___ 

 
onder de door het landelijk bestuur goed te keuren voorwaarden;

 ____________ 
 

 k.  het houden van vergaderingen, lezingen en voordrachten, alsmede het
 _______ 

 
organiseren van evenementen;

 _______________________________________ 
 

 l.  het bevorderen van het vakonderwijs en van andere middelen tot het verhogen
 

 
van de vakbekwaamheid van hen die werkzaam zijn in de gastvrijheidssector in

 
 

meest brede zin;
 __________________________________________________ 

 
 m.  het onder omstandigheden tegen betaling verrichten van diensten ten behoeve

 
 

van niet-leden, onder voorwaarden daaraan door de directie onder
 __________ 

 
goedkeuring van het landelijk bestuur gesteld;

 ___________________________ 
 

 n.  het bevorderen van alle andere wettige middelen, die het doel van de
 ________ 

 
vereniging dienen;

 _________________________________________________ 
 

 o.  het realiseren van collectieve financiële voordelen voor de leden;
 ____________ 

 
 p.  het oprichten en instandhouden van een Bedrijf van de vereniging, dat haar ten

 
 

dienste staat voor de uitvoering van de verenigingstaken en het -beleid.
 ______ 

 
II.  a.  het optreden als een vereniging in de zin van artikel 3:305a van het Burgerlijk

 __ 
 

Wetboek;
 ________________________________________________________ 

 
 b.  overleg te voeren met partijen verantwoordelijk voor de geleden schade met

 ___ 
 

het doel om een schikking van de vorderingen van de Claimhouders te
 _______ 

 
bewerkstelligen;

 ___________________________________________________ 
 

 c.  één of meer vaststellingsovereenkomsten aan te gaan met partijen
 __________ 

 
verantwoordelijk voor de geleden schade, strekkende tot schikking van de

 ____ 
 

vorderingen van de Claimhouders, tegen finale kwijting of afstand van recht;
 ___ 

 
 d.  het innen van uitkeringen uit hoofde van de (collectieve) vorderingen van de

 ___ 
 

Claimhouders op grond van een rechterlijke uitspraak en/of een
 _____________ 

 
vaststellingsovereenkomst, en het verdelen van deze uitkeringen onder de

 ____ 
 

Claimhouders en/of zorg te dragen dat deze uitkeringen, al dan niet met
 ______ 

 
overige voor de Claimhouders bestemde betalingen, geïnd en verdeeld worden

 
 

onder de Claimhouders;
 ____________________________________________ 

 
 e.  het initiëren van juridische procedures waarin vorderingen gezamenlijk of

 _____ 
 

afzonderlijk zullen worden ingesteld, zowel binnen als buiten rechte;
 _________ 

 
 f.  het instrueren van advocaten tot het voeren van rechtsgedingen in één of meer

 
 

jurisdicties, wereldwijd, het managen van de dienstverlening door advocaten,
 __ 
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en van alle niet-juridische zaken die dienstbaar kunnen zijn aan het met succes
 

 
afronden van de rechtsgedingen respectievelijk de hieraan ten grondslag

 _____ 
 

liggende geschillen;
 ________________________________________________ 

 
 g.  het indienen van een verzoek op grond van de Wet Collectieve Afwikkeling

 ____ 
 

Massaschade om een vaststellingsovereenkomst verbindend te verklaren, en
 __ 

 
om alles te doen wat in haar macht ligt om de vaststellingsovereenkomst

 _____ 
 

verbindend te laten verklaren, inclusief het reageren op ingediende
 __________ 

 
verweerschriften gedurende de procedure;

 _____________________________ 
 

 h.  het aangaan van zulke overeenkomsten als noodzakelijk en/of nuttig is voor de
 

 
uitvoering van een vaststellingsovereenkomst en/of een uitspraak die de

 ______ 
 

vaststellingsovereenkomst verbindend verklaart;
 _________________________ 

 
 i. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van

 ___ 
 

bestuur over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere
 ____ 

 
ondernemingen en rechtspersonen welke bevorderlijk zijn aan het verrichten

 __ 
 

van al hetgeen met het hiervoor onder II.a. tot en met II.h. bepaalde verband
 __ 

 
houdt;

 ___________________________________________________________ 
 

III.  a.  het verwerven, beheren en exploiteren van financiële middelen en andere
 _____ 

 
goederen, die in het kader van haar doelen worden aangewend;

 ____________ 
 

 b.  aanwending van alle andere wettige middelen die naar het oordeel van haar
 ___ 

 
bestuur tot het bereiken van de door haar gestelde doelen bevorderlijk kunnen

 _ 
 

zijn.
 ____________________________________________________________ 

 
LIDMAATSCHAP / RELATIES

 _______________________________________________ 
 

Artikel 6
 _________________________________________________________________ 

 
1. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen worden toegelaten meerderjarige

 ___ 
 

natuurlijke personen, alsmede personenvennootschappen en rechtspersonen die  in
 _ 

 
Nederland een bedrijf exploiteren als hierna omschreven en dat overeenkomstig de

 _ 
 

Wet op de omzetbelasting wordt gezien als ondernemer in de zin van de BTW, dan
 _ 

 
wel personenvennootschappen en rechtspersonen die een of meerdere vestigingen

 _ 
 

als hierna bedoeld exploiteren. De natuurlijke persoon, personenvennootschap of
 ___ 

 
rechtspersoon kwalificeert voor het lidmaatschap als in het door deze uitgeoefende

 _ 
 

bedrijf en/of geëxploiteerde vestiging(en):
 ___________________________________ 

 
 a.  het hotel-, restaurant-, of het cafébedrijf  wordt uitgeoefend; of

 _____________ 
 

 b.  de verstrekking van logies, of de verstrekking van maaltijden, spijzen of
 ______ 

 
dranken als bedrijf plaats hebben,

 ____________________________________ 
 

 één en ander indien ook overigens wordt voldaan aan de door het landelijk bestuur
 _ 

 
en ledenraad te stellen nadere voorwaarden. Indien een lid meerdere vestigingen

 ___ 
 

exploiteert zoals hiervoor bedoeld, is het lid verplicht de vereniging in kennis te
 _____ 

 
stellen van het aantal vestigingen alsmede van iedere wijziging daarin.

 ___________ 
 

2. De criteria te hanteren voor de benoeming van leden als genoemd in lid 1, alsmede
 _ 

 
eventuele overige bijzonderheden  kunnen nader worden geregeld in het

__________ 
 

huishoudelijk reglement.
 ________________________________________________ 

 
 Ten aanzien van de aanvraag en toelating tot het lidmaatschap  is het gestelde in

 ___ 
 

artikel 1 van overeenkomstige toepassing.
 __________________________________ 

 
4.     De vereniging kent voorts bijzondere relaties. Bijzondere relaties zijn natuurlijke

 ____ 
 

personen, personenvennootschappen of rechtspersonen die niet voldoen aan de
 ___ 

 
vereisten voor het lidmaatschap zoals omschreven in lid 1 en lid 2 van dit artikel. Zij

 _ 
 

zijn uitdrukkelijk geen lid van de vereniging in de zin van de wet. De criteria te
 ______ 

 
hanteren voor de toelating als bijzondere relatie alsmede eventuele overige

 _______ 
 

bijzonderheden worden geregeld in het huishoudelijk reglement. De bijzondere
 _____ 

 
relaties hebben uitsluitend die rechten die hen bij of krachtens deze statuten of het

 __ 
 

huishoudelijk reglement zijn toegekend. Nadere voorwaarden ten aanzien van de
 ___ 
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aanvraag en toelating als bijzondere relatie kunnen in het huishoudelijk reglement
 __ 

 
worden gesteld.

 _______________________________________________________ 
 

ERETITELS: ERELID EN LID VAN VERDIENSTE
 _______________________________ 

 
Artikel 7

 _________________________________________________________________ 
 

1.     Aan natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
 ________ 

 
tegenover de vereniging kan op schriftelijk voorstel van het landelijk bestuur door de

 
 

ledenraad de eretitel “erevoorzitter” of ”erelid” worden verleend.
 _________________ 

 
2.     Aan natuurlijke personen  die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt

 ________ 
 

tegenover de vereniging kan door het landelijk bestuur de eretitel “lid van
 _________ 

 
verdienste” worden verleend.

 ____________________________________________ 
 

3.     De in lid 1 en 2 genoemde eretitels zijn verbonden aan de persoon aan wie deze zijn
 
 

toegekend en zijn derhalve niet bedrijfsgebonden.
 ____________________________ 

 
4.     De criteria te hanteren voor de toekenning van eretitels zoals genoemd in lid 1 en 2

 _ 
 

van dit artikel kunnen nader bij huishoudelijk reglement worden geregeld. Een
 _____ 

 
persoon aan wie een eretitel is verleend heeft de rechten die aan deze persoon bij

 __ 
 

of krachtens de statuten zijn toegekend.
 ____________________________________ 

 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN  LEDEN

 ________________________________ 
 

Artikel 8
 _________________________________________________________________ 

 
1. a. Een lid behoort tot de afdeling, of ieder der afdelingen, binnen het gebied

 _____ 
 

waarin zij een of meer bedrijven uitoefent als bedoeld in artikel 6.
 ____________ 

 
 b. Een lid is verplicht tijdens de duur van zijn lidmaatschap verworven bedrijven,

 __ 
 

als bedoeld in artikel 6, lid 2 aan te melden als individueel lid van de
 _________ 

 
vereniging. Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing.

 _________________ 
 

2. Ieder lid brengt in de afdeling(en) waartoe hij behoort een aantal stemmen uit dat
 ___ 

 
gelijk is aan het aantal door dat lid in het gebied van die afdeling(en) uitgeoefende

 __ 
 

bedrijven, mits voor dat bedrijf (die bedrijven) ingevolge artikel 6 het lidmaatschap
 __ 

 
geldt. De bedrijven van eenzelfde lid worden met het oog op het in de vorige volzin

 _ 
 

bepaalde geacht een zelfde bedrijf te vormen, indien zij worden geëxploiteerd in
 ____ 

 
lokaliteiten, welke tot eenzelfde gebouw behoren of tot gebouwen die met elkaar in

 _ 
 

directe verbinding staan.
 ________________________________________________ 

 
3. Artikel 30 en 31 zijn van overeenkomstige toepassing.

 ________________________ 
 

OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN, EN EN BIJZONDERE
 _____ 

 
RELATIES

 _______________________________________________________________ 
 

Artikel 9
 _________________________________________________________________ 

 
1.     Natuurlijke personen die niet verbonden zijn aan een bedrijf dat aan de

 ___________ 
 

lidmaatschapsvereisten van de vereniging kan voldoen, kunnen met inachtneming
 __ 

 
van de in het huishoudelijk reglement vastgelegde voorwaarden tot lid van een

 _____ 
 

afdelingsbestuur, een regiobestuur of het bestuur van de vereniging worden
 _______ 

 
benoemd. Zij kunnen geen ledenraadsfunctie vervullen. Niet-leden die een

 ________ 
 

bestuursfunctie vervullen hebben in ledenvergaderingen geen stemrecht, doch
 _____ 

 
slechts een adviserende stem.

 ___________________________________________ 
 

2.     De overige rechten en verplichtingen van  leden en bijzondere relaties, die niet bij
 ___ 

 
deze statuten zijn geregeld, worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

 _______ 
 

UITOEFENING VAN LIDMAATSCHAPSRECHTEN
 ______________________________ 

 
Artikel 10

 ________________________________________________________________ 
 

De wijze waarop lidmaatschapsrechten worden uitgeoefend wordt nader bepaald in het
 __ 

 
huishoudelijk reglement.

 ____________________________________________________ 
 

AANVRAGEN EN TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP
 _______________________ 

 
Artikel 11

 ________________________________________________________________ 
 

1. a. Degene die een verzoek wil doen om lid van de vereniging te worden, meldt dit
 

 
aan het Bedrijf van de vereniging en vult het daartoe bestemde (online)

 _______ 
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aanmeldingsformulier in op de voet van artikel 6 lid 2 en levert dit ondertekend,
 

 
schriftelijk of via internet in bij het Bedrijf van de vereniging.

 ________________ 
 

 b. De namen van de bedrijven, die een verzoek tot toelating tot het  lidmaatschap
 _ 

 
hebben ingediend, worden door of namens het Bedrijf van de vereniging

 ______ 
 

gepubliceerd op een voor de bestuursleden van de vereniging toegankelijk deel
 
 

van de internetsite van vereniging.
 ____________________________________ 

 
 c. Elk bestuurslid kan binnen vier (4) weken na publicatie als bedoeld in lid 1 sub

 _ 
 

b zijn bezwaren tegen het verzoek om toelating schriftelijk of per e-mail en
 ____ 

 
gemotiveerd bij het landelijk bestuur kenbaar maken.

 _____________________ 
 

2. a. Het landelijk bestuur beslist over het verzoek om toelating als lid, waarbij het
 __ 

 
de ingediende bezwaren in zijn beslissing betrekt.

 ________________________ 
 

 b. Het landelijk bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen en of een
 _____ 

 
nader onderzoek in te stellen alvorens het een besluit neemt over het verzoek

 _ 
 

om toelating tot het lidmaatschap.
_____________________________________ 

 
3. Indien het landelijk bestuur een verzoek om als lid van de vereniging toegelaten te

 __ 
 

worden afwijst, deelt het zijn beslissing schriftelijk mede zonder dat het opgave van
 _ 

 
redenen geeft, dan wel hoeft te geven aan degene die het verzoek deed.

 _________ 
 

DUUR, AANVANG EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
 ________________________ 

 
Artikel 12

 ________________________________________________________________ 
 

1. Onverminderd het hieronder bepaalde omtrent de opzegging van het lidmaatschap,
 _ 

 
verbinden de leden zich voor de eerste maal in ieder geval voor de tijd van het

 _____ 
 

lopende en van het daarop volgende verenigingsjaar.
 _________________________ 

 
2. Het lidmaatschap begint op het moment waarop degene die tot dat lidmaatschap is

 _ 
 

toegelaten de jaarlijkse contributie als bedoeld in artikel 13 heeft voldaan.
 _________ 

 
3. Het lidmaatschap eindigt:

 _______________________________________________ 
 

 a. door overlijden van het lid/natuurlijk persoon;
 ____________________________ 

 
 b.  is een rechtspersoon of personenvennootschap lid van de vereniging, dan

 ____ 
 

eindigt haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;
 _________________ 

 
 c. door beëindiging van de exploitatie;

 ___________________________________ 
 

 d. door opzegging door het lid, met inachtneming van het in lid 1 en 4 bepaalde;
 __ 

 
 e. door opzegging namens de vereniging.

 ________________________________ 
 

4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
 ____ 

 
einde van het verenigingsjaar.

 ____________________________________________ 
 

 Deze geschiedt schriftelijk voor de eerste oktober van het lopende verenigingsjaar
 __ 

 
aan de secretaris van het landelijk bestuur door invulling van het opzegformulier op

 _ 
 

de site van de vereniging voor één oktober van het lopende kalenderjaar. Indien een
 

 
opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde

 ___ 
 

van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het landelijk bestuur anders beslist of
 __ 

 
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

 ________ 
 

voortduren.
 ___________________________________________________________ 

 
5.1. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het

 
 

lopende verenigingsjaar geschieden door het landelijk bestuur met inachtneming
 ___ 

 
van een opzegtermijn van tenminste vier weken;

 _____________________________ 
 

 a. indien het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de
 ___ 

 
eerste oktober niet ten volle aan zijn contributie verplichtingen jegens de

 ______ 
 

vereniging heeft voldaan;
 ___________________________________________ 

 
        b.     indien het lid ondanks herhaaldelijk hiertoe te zijn aangezet iet aan zijn overige

 _ 
 

financiële verplichtingen heeft voldaan;
 ________________________________ 

 
 c. indien het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die te eniger tijd

 __ 
 

door de statuten voor het lidmaatschap mochten worden gesteld;
 ____________ 

 
 d. wanneer van de vereniging gelet op houding, doen en laten van het lid in en/of

 _ 
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buiten verband van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het
 ___ 

 
lidmaatschap te laten voortduren.

 _____________________________________ 
 

5.2 Van de vereniging kan onder andere niet worden gevergd het lidmaatschap te laten
 _ 

 
voortduren indien tijdens het lidmaatschap wordt geconstateerd dat een situatie

 ____ 
 

optreedt die in strijd is met het bepaalde in artikel 6.
 __________________________ 

 
5.3 Het landelijk bestuur kan alle in lid 5.1 genoemde gevallen door opzegging

 ________ 
 

onmiddellijk doen ingaan, wanneer van de vereniging voortzetting van het
 _________ 

 
lidmaatschap redelijkerwijs niet gevergd kan worden.

 _________________________ 
 

5.4 De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van reden(en).
 __________________ 

 
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of

 
 

oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel
 _______ 

 
verschuldigd, tenzij het landelijk bestuur anders beslist.

 ________________________ 
 

7. Indien het lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid, heeft een voortzettende
 __ 

 
partner, mits deze voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, gedurende zes maanden

 
 

na het overlijden het recht aan het Bedrijf van de vereniging te kennen te geven of
 __ 

 
hij/zij van het recht gebruik wil maken om het lidmaatschap voort te zetten. Alsdan

 __ 
 

zal het lidmaatschap geacht worden met terugwerkende kracht tot de datum van
 ___ 

 
overlijden te zijn ingegaan.

 ______________________________________________ 
 

8. Het landelijk bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen (te beoordelen door het
 __ 

 
landelijk bestuur) over te gaan tot schorsing van een lid en wel voor een periode van

 
 

maximaal zes maanden. Gedurende de schorsing blijven de plichten van het lid ten
 _ 

 
opzichte van de vereniging bestaan doch zijn zijn rechten opgeschort. De schorsing

 _ 
 

kan eenmaal worden verlengd voor nogmaals een periode van maximaal zes
 ______ 

 
maanden.

 ____________________________________________________________ 
 

 Tegen schorsing staat bezwaar open bij het landelijk bestuur conform het
 _________ 

 
Reglement van Beroep.

 _________________________________________________ 
 

CONTRIBUTIE; HOOFDELIJKE OMSLAG
 _____________________________________ 

 
Artikel 13

 ________________________________________________________________ 
 

1. De contributie die de leden jaarlijks dienen te betalen wordt berekend op basis van
 __ 

 
de grondslagen zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement.

 _______________ 
 

2. In het huishoudelijk reglement wordt eveneens opgenomen een regeling omtrent de
 _ 

 
wijze waarop de contributie wordt geïnd.

 ___________________________________ 
 

3. In bijzondere gevallen of voor bijzondere doeleinden kan een hoofdelijke omslag van
 
 

de leden worden geheven ingevolge een besluit daartoe door de ledenraad
 _______ 

 
genomen in een voor alle leden toegankelijke vergadering welk besluit is genomen

 __ 
 

met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen; deze
 _____ 

 
omslag kan ten hoogste vijftig procent (50%) bedragen van de contributie voor het

 __ 
 

betreffende jaar.
 _______________________________________________________ 

 
4. Voor een nader omschreven doel kan door een afdeling een hoofdelijke omslag

 ___ 
 

van de onder deze afdelingen ressorterende leden worden geheven, ingevolge een
 _ 

 
jaarlijks besluit daartoe genomen in voor alle afdelingsleden toegankelijke

 _________ 
 

vergadering van een afdeling, welk besluit is genomen met ten minste twee/derde
 __ 

 
van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. De hoogte van de omslag(en)

 _______ 
 

word(t)en geregeld in het huishoudelijk l reglement.
 ___________________________ 

 
BESTUUR

 _______________________________________________________________ 
 

Artikel 14
 ________________________________________________________________ 

 
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, nader te noemen: het landelijk

 _____ 
 

bestuur. Het landelijk bestuur kan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden,
 _ 

 
mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen.

 ____________________________ 
 

2. Aan de leden van het landelijk bestuur wordt een vergoeding toegekend die jaarlijks
 _ 

 
wordt vastgesteld als onderdeel van de begroting van de vereniging.

 _____________ 
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BESTUUR, SAMENSTELLING EN BENOEMING. BELET / ONTSTENTENIS
 _________ 

 
Artikel 15

 ________________________________________________________________ 
 

1. Het landelijk bestuur bestaat uit vier (4)  of vijf (5) leden, waarvan meer dan de helft
 _ 

 
lid is van de vereniging. De leden van het landelijk bestuur kunnen derhalve ook

 ____ 
 

buiten de leden worden benoemd, mits minder dan de helft van het totaal aantal
 ____ 

 
bestuursleden en mits het in dit geval gaat om natuurlijke personen die niet

 ________ 
 

verbonden zijn aan een onderneming die aan de lidmaatschapsvereisten van de
 ___ 

 
vereniging kan voldoen.

 _________________________________________________ 
 

2. De leden van het landelijk bestuur worden - via een nader in het huishoudelijk
 _____ 

 
reglement te regelen benoemingsprocedure - benoemd door de ledenraad in een

 ___ 
 

voor alle leden toegankelijke ledenraadsvergadering. Tevens wordt in voormeld
 ____ 

 
reglement geregeld wie benoembaar zijn tot bestuurslid.

 _______________________ 
 

3.    Schorsing en/of ontslag geschiedt door de ledenraad in een voor alle leden
 ________ 

 
toegankelijke ledenraadsvergadering met ten minste twee/derde van de

 __________ 
 

uitgebrachte stemmen.
 _________________________________________________ 

 
4.     Overigens worden ter zake benoeming, schorsing, aftreden en ontslag, zittingsduur,

 _ 
 

de rechten en/of vergoedingen van de leden van het landelijk bestuur nadere regels
 _ 

 
gesteld in het huishoudelijk reglement. Een bestuurslid is slechts eenmaal

 ________ 
 

herkiesbaar.
 __________________________________________________________ 

 
5. Indien een vacature ontstaat wordt daarin zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in de

 ___ 
 

eerstvolgende jaarvergadering voorzien.
 ___________________________________ 

 
6. Het lidmaatschap van het landelijk bestuur is onverenigbaar met het bekleden van

 __ 
 

enigerlei bestuursfunctie  die kan conflicteren met het belang van (de leden van) de
 _ 

 
vereniging, zulks ter beoordeling van het landelijk bestuur.  Indien een lid van het

 ___ 
 

landelijk bestuur een zodanige functie aanvaardt, wordt hij door het landelijk bestuur
 

 
geschorst. Met betrekking tot de schorsing wordt gehandeld overeenkomstig

 ______ 
 

hetgeen daarover in het huishoudelijk reglement zal worden bepaald. Nadere
 ______ 

 
bepalingen omtrent het combineren van het lidmaatschap landelijk bestuur met

 ____ 
 

andere functies, kunnen zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van de
 _____ 

 
vereniging.

 ___________________________________________________________ 
 

7. De leden van het landelijk bestuur kiezen uit hun midden de vicevoorzitter, de
 ______ 

 
secretaris, en de penningmeester. De voorzitter wordt door de ledenraad in functie

 __ 
 

benoemd.
 ____________________________________________________________ 

 
8.      Bij langdurige ontstentenis of belet van het voltallige bestuur, zulks ter beoordeling

 _ 
 

door de ledenraad worden de taken van het bestuur waargenomen door vier (4) of
 __ 

 
vijf (5) ledenraadsleden, daartoe aan te wijzen in een ledenraadsvergadering waar

 __ 
 

tenminste tweederde (2/3e) van het totaal aantal stemgerechtigde leden aanwezig
 __ 

 
is, met tenminste twee derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 __ 
 

BESTUUR/OPDRACHT/TAAK
 _______________________________________________ 

 
Artikel 16

 ________________________________________________________________ 
 

1. Het landelijk bestuur heeft tot taak te streven naar de verwezenlijking van het doel
 __ 

 
van de vereniging en wendt daartoe de middelen aan genoemd in artikel 5.

 ________ 
 

2. Het landelijk bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft,
 ________ 

 
behoudens hetgeen elders bij of krachtens deze statuten is opgedragen aan andere

 _ 
 

organen van de vereniging, alle daaruit voortvloeiende bevoegdheden. Het draagt
 __ 

 
tevens zorg voor de naleving van de statuten en reglementen van de vereniging.

 ___ 
 

3. Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen met betrekking tot onder meer de
 ____ 

 
vergaderingen van het landelijk bestuur, de besluitvorming in het landelijk bestuur,

 __ 
 

en de verdeling van de taken over de leden van het landelijk bestuur onverminderd
 _ 

 
diens onverdeelde verantwoordelijkheid voor het gehele landelijk bestuur.

 _________ 
 

DIRECTIE
 _______________________________________________________________ 
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Artikel 17
 ________________________________________________________________ 

 
1. Ter uitvoering van zijn taken, benoemt het landelijk bestuur een directie. De directie

 _ 
 

bestaat uit maximaal twee leden. Het landelijk bestuur delegeert behoudens andere
 _ 

 
regeling in statuten of de reglementen van de vereniging zijn bevoegdheden aan de

 _ 
 

directie.
 _____________________________________________________________ 

 
 Het landelijk bestuur kan te allen tijde de bevoegdheden van een directeur of de

 ____ 
 

directie intrekken.
 ______________________________________________________ 

 
2. Een directeur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het landelijk bestuur.

 ___ 
 

3. De procedure tot benoeming, schorsing en ontslag van een directeur kan nader bij
 __ 

 
het huishoudelijk reglement worden geregeld.

 _______________________________ 
 

4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden
 __ 

 
van een directeur geschiedt door het landelijk bestuur.

 ________________________ 
 

5. Bij langdurige ontstentenis of belet van een directeur worden de taken van die
 _____ 

 
directeur waargenomen door een of meer daartoe door het landelijk bestuur al of

 ___ 
 

niet uit zijn midden aangewezen personen.
 _________________________________ 

 
BEVOEGDHEDEN/TAKEN DIRECTEUR

 _______________________________________ 
 

Artikel 18
 ________________________________________________________________ 

 
1. Bij Directiestatuut kunnen overige taken en bevoegdheden, de werkwijze en de

 ____ 
 

besluitvorming van de directie worden geregeld. Het Directiestatuut wordt opgesteld
 _ 

 
en gewijzigd door het landelijk bestuur na voorafgaande goedkeuring door de

 ______ 
 

ledenraad.
 ___________________________________________________________ 

 
2. Voor de navolgende besluiten, behoeft de directie de voorafgaande goedkeuring

 ___ 
 

van het landelijk bestuur:
 ________________________________________________ 

 
 a. het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren

 __ 
 

van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
 _______ 

 
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt zich voor een

 _ 
 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde
 _ 

 
verbindt;

 _________________________________________________________ 
 

 b. het namens de leden of groepen van leden aangaan van verplichtingen jegens
 _ 

 
derden, alsmede het opleggen van collectieve verplichtingen aan alle leden of

 _ 
 

bepaalde groepen van leden;
 ________________________________________ 

 
 c. het deelnemen in andere verenigingen of organisaties op nationaal of

 ________ 
 

internationaal gebied. Door zodanige deelneming mag de vereniging niet in
 ___ 

 
strijd komen met de statuten of de reglementen;

 _________________________ 
 

 d. het aanschaffen van activa en het aangaan van andere rechtshandelingen die
 _ 

 
niet zijn opgenomen in het door het landelijk bestuur goedgekeurde

 __________ 
 

managementplan als genoemd in het Directiestatuut of welke activa en/of
 _____ 

 
rechtshandelingen het bedrag dat voor die aanschaffing en/of

 ______________ 
 

rechtshandelingen in de bij dat plan behorende begroting is opgenomen
 ______ 

 
overschrijden.

 ____________________________________________________ 
 

3. Voorts kan het landelijk bestuur alle besluiten van de directie aan zijn goedkeuring
 __ 

 
onderwerpen die hij gewenst acht, mits tijdig en duidelijk schriftelijk omschreven ter

 _ 
 

kennis gebracht aan de directie.
 __________________________________________ 

 
VERTEGENWOORDIGING

 __________________________________________________ 
 

Artikel 19
 ________________________________________________________________ 

 
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het landelijk bestuur of de voorzitter en

 _ 
 

een ander lid van het landelijk bestuur gezamenlijk handelend. De vereniging kan
 ___ 

 
voorts worden vertegenwoordigd door de leden van de directie binnen de grenzen

 __ 
 

van de bepalingen zoals neergelegd in deze statuten en het Directiestatuut en mits
 _ 

 
gezamenlijk handelend.

 _________________________________________________ 
 

2. De directie kan binnen de grenzen van zijn eigen vertegenwoordigingsbevoegdheid
 _ 
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en onder goedkeuring van het landelijk bestuur besluiten tot het verlenen van
 ______ 

 
volmacht aan derden om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te

 _____ 
 

vertegenwoordigen.
 ____________________________________________________ 

 
3. De directie zal van het toekennen van doorlopende

 ___________________________ 
 

vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.
 ___________ 

 
COMMISSIES, ADVISEURS EN WERKGROEPEN

 _______________________________ 
 

Artikel 20
 ________________________________________________________________ 

 
1. Het landelijk bestuur, de ledenraad en de directie kunnen adviesraden, platforms,

 ___ 
 

commissies, adviseurs en werkgroepen instellen die hen in de uitvoering van hun
 ___ 

 
taken kunnen bijstaan. De ledenraad stelt in ieder geval een Financiële Commissie

 _ 
 

in.
 __________________________________________________________________ 

 
2. Het huishoudelijk reglement bevat regels inzake de samenstelling van adviesraden,

 _ 
 

commissies en werkgroepen, alsmede over de benoeming, taken, bevoegdheden en
 
 

vergoedingen van de commissies, werkgroepen en adviseurs.
 __________________ 

 
3.     Aan de in te stellen genoemden in lid 1 van dit artikel wordt een vergoeding

 _______ 
 

toegekend die jaarlijks wordt vastgesteld als onderdeel van de begroting van de
 ____ 

 
vereniging.

 ___________________________________________________________ 
 

GELDMIDDELEN
 _________________________________________________________ 

 
Artikel 21

 ________________________________________________________________ 
 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies en andere inkomsten.
 ______ 

 
GELDELIJK BEHEER

 ______________________________________________________ 
 

Artikel 22
 ________________________________________________________________ 

 
Nadere reglementen dienende tot het geldelijk beheer en ten aanzien van de wijze van

 __ 
 

het vaststellen van de begroting worden bij huishoudelijk reglement geregeld.
 __________ 

 
LEDENRAAD

 ____________________________________________________________ 
 

Artikel 23
 ________________________________________________________________ 

 
1. De ledenraad bestaat uit zestien (16) leden die allen lid zijn van de vereniging. Er

 ___ 
 

zijn geen plaatsvervangende leden.
 _______________________________________ 

 
2.     De ledenraad is als volgt samengesteld:

 ____________________________________ 
 

        a. acht (8) leden die worden benoemd door de regio’s en bij afwezigheid
 ________ 

 
rechtstreeks door de afdelingen in het betreffende gebied;

 _________________ 
 

        b. vier (4) leden namens de doelgroepen eten, drinken, overnachten en vrije tijd,
 _ 

 
die worden benoemd door de ledenraad;

 _______________________________ 
 

        c. twee (2) leden namens de grote en kleine bedrijven die worden benoemd door
 _ 

 
de ledenraad;

 _____________________________________________________ 
 

        d. een (1) lid namens de vier grote steden. Dit lid wordt benoemd door de
 _______ 

 
afdelingen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht;

 _________________ 
 

        e. een (1) (vrije) zetel die wordt benoemd door de leden uit een door de
 ________ 

 
ledenraad aan te wijzen ledengroep.

 __________________________________ 
 

3.     Nadere bepalingen over de benoeming, de benoemingsprocedure en de definiëring
 _ 

 
van de in lid 2 genoemde groepen zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

 _____ 
 

4. De ledenraad heeft de bevoegdheden en taken die hem in deze statuten of het
 _____ 

 
huishoudelijk reglement worden toegekend.

 _________________________________ 
 

5. In het huishoudelijk reglement worden in elk geval de zittingstermijnen van de
 ______ 

 
ledenraad geregeld.

 ____________________________________________________ 
 

6. De voorzitter van het landelijk bestuur treedt op als voorzitter van de vergaderingen
 _ 

 
van de ledenraad. Bij ontstentenis van de voorzitter van het landelijk bestuur

 ______ 
 

voorziet het landelijk bestuur in vervanging.
 _________________________________ 

 
7. De ledenraad neemt geen beslissingen als niet meer dan de helft van het aantal

 ____ 
 

stemgerechtigde leden van de ledenraad in een vergadering aanwezig is. In geval
 __ 

 
het hiervoor vereiste aantal stemgerechtigde leden van de ledenraad niet aanwezig

 _ 
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is, wordt binnen een maand een nieuwe vergadering belegd waarin ongeacht het
 ___ 

 
aantal als dan aanwezige stemgerechtigde leden van de ledenraad rechtsgeldige

 ___ 
 

besluiten kunnen worden genomen.
 _______________________________________ 

 
8.     Behoudens het bepaalde in artikel 34 en 35 kan een lid van de ledenraad als

 ______ 
 

gevolmachtigde van een ander lid van de ledenraad optreden. Van deze volmacht
 __ 

 
dient te blijken uit een schriftelijk stuk dat voor de vergadering aan de voorzitter is

 __ 
 

overlegd. Een lid van de ledenraad kan ten hoogste als zodanig voor twee andere
 __ 

 
ledenraadsleden optreden.

 ______________________________________________ 
 

9. Aan de leden van de ledenraad wordt een vergoeding toegekend die jaarlijks wordt
 _ 

 
vastgesteld als onderdeel van de begroting van de vereniging.

 __________________ 
 

BEVOEGDHEDEN VAN DE LEDENRAAD
 _____________________________________ 

 
Artikel 24

 ________________________________________________________________ 
 

1. Ieder lid van de ledenraad heeft in de ledenraad één stem.
 _____________________ 

 
2. De leden stemmen zonder last, maar hebben wel de verantwoordelijkheid zich te

 ___ 
 

laten informeren door het ledensegment (als bedoeld in artikel 23 lid 2) waarvoor zij
 _ 

 
zijn benoemd.

 ________________________________________________________ 
 

3.     Behoudens het elders in deze statuten en de wet bepaalde heeft de ledenraad de
 __ 

 
volgende taken:

 _______________________________________________________ 
 

 a. vaststelling van het beleidsplan en de jaarlijkse begroting van de vereniging;
 ___ 

 
 b. goedkeuring van de jaarrekening;

 _____________________________________ 
 

 c. vaststelling van de statuten en reglementen van de vereniging;
 _____________ 

 
 d. benoeming en ontslag van de leden van het landelijke bestuur;

 _____________ 
 

 e. het verlenen van goedkeuring aan strategische koerswijzigingen;
 ____________ 

 
 f. het gevraagd en ongevraagd verlenen van advies aan het landelijk bestuur.

 ___ 
 

VERGADERINGEN VAN DE LEDENRAAD
 _____________________________________ 

 
Artikel 25

 ________________________________________________________________ 
 

1. De ledenraad vergadert zo dikwijls als het landelijk bestuur na overleg met de
 ______ 

 
directie nodig vindt, maar  tenminste vier maal per jaar met inbegrip van de

 ________ 
 

jaarvergadering als bedoeld in artikel 26 lid 1. De regelingen over de wijze en
 ______ 

 
bevoegdheid tot oproeping en plaats van de vergadering zijn opgenomen in een

 ____ 
 

huishoudelijk reglement.
 ________________________________________________ 

 
2.     De ledenraadsvergaderingen zijn toegankelijk voor alle (niet geschorste) leden van

 _ 
 

de vereniging. In zwaarwegende gevallen, ter beoordeling van de ledenraad, kan de
 

 
ledenraad een vergadering besloten verklaren.

 ______________________________ 
 

3.     De agenda en stukken van de ledenraadsvergadering en het door de ledenraad
 ____ 

 
goedgekeurde verslag  van een ledenraadsvergadering zijn openbaar voor alle

 _____ 
 

leden en worden gepubliceerd op de internetsite van de vereniging, tenzij de
 ______ 

 
Ledenraad anders beslist.

 _______________________________________________ 
 

4.     De ledenraadsleden en de leden van het landelijk bestuur ontvangen per e-mail
 ____ 

 
bericht als de ledenraadstukken op de site zijn geplaatst.

 ______________________ 
 

5. In de laatste ledenraadsvergadering van elk kalenderjaar zullen, indien dit niet
 _____ 

 
eerder gebeurd is, in ieder geval de begroting en het beleid voor het komende

 _____ 
 

verenigingsjaar behandeld worden.
 ________________________________________ 

 
6. Het landelijk bestuur is verplicht ledenraadsvergaderingen te houden indien en

 _____ 
 

minste acht (8) leden  van de ledenraad hierom verzoeken;
 ____________________ 

 
        ledenraadsvergadering.

 _________________________________________________ 
 

7. Tot de ledenraadsvergaderingen hebben toegang en na verkregen toestemming,
 ___ 

 
danwel op uitnodiging van de voorzitter het recht het woord te voeren: alle  leden,

 __ 
 

erevoorzitters, ereleden, leden van verdienste die niet geschorst zijn en de directie
 __ 

 
en ook zij die door de ledenraad worden uitgenodigd. De ledenraad, tenzij anders

 __ 
 

bepaald en onverminderd het bepaalde in artikel 26, kan besluiten dat haar
 ________ 
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eerstvolgende vergadering besloten zal zijn.
 ________________________________ 

 
JAARLIJKSE LEDENRAADSVERGADERING (JAARVERGADERING)

 ______________ 
 

Artikel 26
 ________________________________________________________________ 

 
1. Jaarlijks wordt, onverminderd het bepaalde in het vorige artikel, in ieder geval een

 __ 
 

ledenraadsvergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het
 _________ 

 
verenigingsjaar (nader te noemen jaarvergadering), tenzij de ledenraad voordien

 ___ 
 

heeft besloten deze termijn te verlengen.
 ___________________________________ 

 
2. In de jaarvergadering brengt het landelijk bestuur verslag uit over het afgelopen

 ____ 
 

verenigingsjaar en legt het rekening en verantwoording af over het geldelijke beheer
 

 
tijdens dat verenigingsjaar.

 ______________________________________________ 
 

3.1 De balans en de staat van lasten en baten en het schriftelijk jaarverslag moeten
 ____ 

 
akkoord zijn bevonden door een accountant aangesloten bij het Nederlands Instituut

 
 

van Registeraccountants. Deze stukken worden door alle leden van het landelijk
 ___ 

 
bestuur  en de directie ondertekend.

 _______________________________________ 
 

3.2.  Een exemplaar van deze jaarstukken moet daarna drie (3) weken voor de
 _________ 

 
jaarvergadering aan de leden van de ledenraad worden toegezonden; deze termijn

 _ 
 

kan door het landelijk bestuur worden verkort tot twee (2) weken. De jaarstukken
 ___ 

 
liggen gedurende een week voor de dag van deze jaarvergadering ter inzage voor

 __ 
 

de leden van de vereniging en zijn raadpleegbaar  via het bestuurdersgedeelte van
 _ 

 
de site van de vereniging.

 _______________________________________________ 
 

3.3   Tijdig tevoren wordt een samenvatting van deze jaarstukken met de agenda van
 ____ 

 
deze jaarvergadering voor de leden gepubliceerd op het ledendeel van de

 ________ 
 

internetsite van de vereniging.
 ____________________________________________ 

 
3.4. De financiële commissie brengt in de jaarvergadering verslag uit. Ten blijke van

 _____ 
 

vaststelling van deze jaarstukken worden zij ter vergadering ondertekend door de
 ___ 

 
voorzitter en de penningmeester. De goedkeuring van de jaarstukken door de

 ______ 
 

ledenraad in de jaarvergadering strekt het landelijk bestuur tot algehele décharge.
 __ 

 
HET DOEN VAN VOORSTELLEN, STEMRECHT EN DERGELIJKE

 _________________ 
 

Artikel 27
 ________________________________________________________________ 

 
1. Alle besluiten van organen van de vereniging waaronder mede begrepen

 _________ 
 

vergaderingen van de ledenraad worden, tenzij in deze statuten of het huishoudelijk
 _ 

 
reglement anders is bepaald, genomen met een absolute meerderheid van

 ________ 
 

uitgebrachte stemmen.
 _________________________________________________ 

 
2. Bij staking van stemmen wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht. Staken

 __ 
 

de stemmen wederom dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 ___________ 

 
3. Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd. Voor het

 ______ 
 

overige wordt de wijze van stemmen nader bij huishoudelijk reglement geregeld.
 ___ 

 
4. Van de regel dat over personen schriftelijk wordt gestemd kan worden afgeweken,

 __ 
 

mits er bij verkiezingen voor te vervullen vacatures geen tegenkandidaten zijn, door
 _ 

 
een bij acclamatie genomen besluit ter vergadering van de ledenraad. De

 _________ 
 

daaropvolgende stemming zal als dan eveneens bij acclamatie geschieden.
 _______ 

 
5.  Een ter vergadering van het landelijk bestuur en/of ledenraad door de voorzitter van

 _ 
 

die vergadering uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend.
 ____ 

 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover wordt gestemd

 _ 
 

over een niet-schriftelijk vastgelegd of mondeling voorgesteld amendement op een
 __ 

 
dergelijk schriftelijk voorstel.

 _____________________________________________ 
 

 Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan wordt
 _ 

 
betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der

 __________ 
 

vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
 _____ 

 
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe

 ______ 
 

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 _________ 
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REGIO’S
 ________________________________________________________________ 

 
Artikel 28

 ________________________________________________________________ 
 

1. In de vereniging kunnen afdelingen zich organiseren in regio’s. Alle leden zijn dan
 __ 

 
door middel van de afdelingen ingedeeld in de desbetreffende regio’s.

 ____________ 
 

2. Een regio kan zich over andere dan regionale aangelegenheden niet wenden tot
 ___ 

 
andere dan de overheden als bevoegd in haar werkgebied, dan na goedkeuring

 ____ 
 

door het landelijk bestuur.
 _______________________________________________ 

 
3. Het bestuur van elke afdeling benoemt uit zijn midden ten hoogste twee

 __________ 
 

bestuursleden die de afdeling vertegenwoordigen in de regio. Deze
 ______________ 

 
vertegenwoordigers vormen tezamen het regiobestuur.

 ________________________ 
 

4.1 Het regiobestuur benoemt uit zijn midden de voorzitter, de penningmeester en de
 ___ 

 
secretaris voor het beheer van de dagelijkse gang van zaken.

 __________________ 
 

4.2. In geval dat een regio bestaat uit één afdeling oefent het afdelingsbestuur de
 ______ 

 
bevoegdheden uit als bedoeld in artikel 30 en wel zelfstandig.

 __________________ 
 

5. De wijze van verkiezingen, de duur van het bestuurslidmaatschap en het aftreden
 __ 

 
en ontslag van de bestuursleden van de regio worden geregeld in het

 ____________ 
 

regioreglement.
 _______________________________________________________ 

 
6. Tot de vergaderingen van het regiobestuur hebben toegang en het recht om aldaar,

 _ 
 

na verkregen toestemming van de voorzitter, het woord te voeren alle leden van de
 _ 

 
vereniging die tot de betrokken regio behoren, alsmede de leden van het landelijk

 __ 
 

bestuur, de directie en de leden van de ledenraad, als ook zij die door het
 _________ 

 
regiobestuur werden uitgenodigd.

 _________________________________________ 
 

7. Een regio heeft zijn eigen reglement dat door het regiobestuur wordt vastgesteld
 ___ 

 
onder goedkeuring van het landelijk bestuur.

 ________________________________ 
 

8. Het regiobestuur brengt jaarlijks voor één mei verslag en een financieel verslag uit
 __ 

 
over het afgelopen verenigingsjaar aan het landelijk bestuur.

 ___________________ 
 

9. Nadere regels met betrekking tot het functioneren van de regio’s kunnen worden
 ___ 

 
geregeld in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

 _____________________ 
 

AFDELINGEN
 ____________________________________________________________ 

 
Artikel 29

 ________________________________________________________________ 
 

1.1. Alle leden zijn ingedeeld bij afdelingen, bestaande uit vestigingen in dezelfde,
 ______ 

 
aangrenzende of nabijgelegen gemeenten, een en ander in te delen en ingesteld

 ___ 
 

door het landelijk bestuur onder door het bestuur te stellen voorwaarden.
 _________ 

 
 Zodanige indeling behoeft de voorafgaande goedkeuring van het landelijk bestuur.

 __ 
 

De afdelingen zijn verenigingen met rechtspersoonlijkheid, tenzij de afdeling zelf
 ___ 

 
beslist om haar rechtspersoonlijkheid op te heffen en orgaan wordt van de

 ________ 
 

vereniging. De directie meldt een lid van de vereniging als lid aan bij de afdeling
 ____ 

 
waartoe hij behoort.

 ____________________________________________________ 
 

1.2.  Het landelijk bestuur kan een afdeling waar leden wel actief zijn, maar waar het
 ____ 

 
vormen van het bestuur herhaaldelijk stagneert, verzoeken de rechtspersoonlijkheid

 _ 
 

op te heffen. De afdeling blijft alsdan als orgaan van de vereniging bestaan.
 _______ 

 
2. a. Elke afdeling dient ten minste te bestaan uit vijfentwintig (25) leden tenzij de

 ___ 
 

directie op voorstel van het landelijk bestuur dispensatie van deze regel
 ______ 

 
verleent. In het huishoudelijk reglement worden nadere regels gesteld ten

 _____ 
 

aanzien van een eventueel te verlenen dispensatie.
 ______________________ 

 
 b. Wijziging van de gebiedsindeling geschiedt door het landelijk bestuur; tot

 _____ 
 

wijziging wordt niet overgegaan dan nadat de desbetreffende afdelingen zijn
 ___ 

 
gehoord, althans in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze dienaangaande

 
 

kenbaar te maken.
 _________________________________________________ 

 
3. Erkenning of intrekking van de erkenning  geschiedt door het landelijk bestuur met

 __ 
 

kennisgeving aan de ledenraad. Van de intrekking of van de erkenning van de
 _____ 
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afdeling wordt aan de betrokken afdeling per brief kennis gegeven onder vermelding
 

 
van de redenen.

 _______________________________________________________ 
 

4. Met uitzondering van de afdelingen die besloten hebben hun rechtspersoonlijkheid
 __ 

 
op te heffen zoals genoemd in lid  1.1 en1.2.  wordt elke afdeling bestuurd door een

 _ 
 

afdelingsbestuur bestaande uit ten minste een voorzitter, een secretaris en een
 ____ 

 
penningmeester. Het wordt door en uit de vergadering van de tot die afdeling

 ______ 
 

behorende leden (afdelingsvergadering) gekozen. De voorzitter wordt in functie
 ____ 

 
gekozen. Het afdelingsbestuur verdeelt de overige functies.

 ____________________ 
 

5. De wijze van verkiezing, de duur van het bestuurslidmaatschap en het aftreden en
 __ 

 
ontslag van bestuursleden worden geregeld in de afdelingsstatuten en het

 ________ 
 

afdelingsreglement.
 ____________________________________________________ 

 
6. Tot de afdelingsvergaderingen hebben toegang en het recht om aldaar het woord te

 _ 
 

voeren alle leden en bestuursleden van de vereniging die tevens tot de betrokken
 __ 

 
afdeling behoren, bijzondere relaties van de afdeling, alsmede de leden van het

 ____ 
 

landelijk bestuur en de leden van de ledenraad alsook zij die door het
 ____________ 

 
afdelingsbestuur of de afdelingsvergadering werden uitgenodigd. In de

 ___________ 
 

afdelingsvergadering hebben bijzondere relaties van die afdeling geen stemrecht,
 __ 

 
maar slechts een adviserende stem.   Geen stemrecht maar slechts adviserende

 ___ 
 

stem hebben ook leden van het landelijk bestuur of leden van de ledenraad die niet
 _ 

 
tot de desbetreffende afdeling behoren.

 ____________________________________ 
 

7. Elke afdeling behartigt de belangen van de bij haar ingedeelde leden en de
 ________ 

 
bedrijfscategorie waartoe zij behoren met inachtneming van deze statuten en de

 ___ 
 

aanwijzingen van de directie.
 ____________________________________________ 

 
8.     Elke afdeling is verplicht haar financiële administratie, daaronder begrepen het doen

 
 

van aangiften voor de BTW, te laten verzorgen door stichting: Stichting KHN
 _______ 

 
Afdelingen.

 ___________________________________________________________ 
 

9. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde regelt elke afdeling haar
__________ 

 
werkzaamheden in haar statuten en afdelingsreglement. Daarbij dient het stemrecht

 
 

in de algemene vergadering van de afdeling zodanig geregeld te zijn, dat een lid van
 
 

een afdeling hierin zoveel stemmen uit kan brengen als deze vestigingen exploiteert
 

 
binnen de grenzen van de betreffende afdeling. De statuten en reglementen van de

 _ 
 

afdelingen zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de directie die
 __ 

 
daartoe gemachtigd is door de het landelijk bestuur, dat te allen tijde de machtiging

 _ 
 

kan intrekken. Nadere regels met betrekking tot afdelingsstatuten en reglementen
 __ 

 
kunnen worden gegeven in het huishoudelijk reglement.

 _______________________ 
 

10. De afdeling kan zich over andere dan plaatselijke aangelegenheden niet wenden tot
 

 
andere dan de overheden van de in haar agglomeratie vallende gemeenten anders

 _ 
 

dan na goedkeuring door de directie.
 ______________________________________ 

 
11. Ieder afdelingsbestuur wijst uit zijn midden ten hoogste twee leden aan voor het

 ____ 
 

lidmaatschap van het bestuur van de regio’s binnen welk gebied de afdeling zich
 ___ 

 
bevindt, voor zover sprake is van een regio.

 _________________________________ 
 

12. Ten aanzien van de geldmiddelen van de afdelingen is artikel 13 van
 _____________ 

 
overeenkomstige toepassing.

 ____________________________________________ 
 

13. a. Het afdelingsbestuur beheert de geldmiddelen van de afdeling en brengt
 ______ 

 
jaarlijks voor vijftien mei verslag en een financieel verslag uit over het

 ________ 
 

afgelopen verenigingsjaar aan het landelijk bestuur.
 ______________________ 

 
 b. Het huishoudelijk reglement van de vereniging KHN kan nadere bepalingen

 ___ 
 

bevatten over de financiële verslaglegging van afdelingen.
 _________________ 

 
 c. Indien een afdeling niet tijdig de gevraagde stukken als bedoeld in sub a. van

 __ 
 

dit lid aanlevert, wordt uitbetaling van de vergoeding die afdelingen ontvangen
 _ 

 
ten behoeve van het onderhoud van hun relatienetwerk opgeschort. Indien

 ____ 
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voornoemde stukken op één september niet zijn aangeleverd, concludeert het
 _ 

 
landelijk bestuur dat de afdeling blijkbaar niet actief is. In dat geval vervalt het

 __ 
 

recht op vergoeding voor dat jaar. Het landelijk bestuur doet daarvan opgave in
 

 
de daarop volgende december-ledenraadsvergadering.

 ___________________ 
 

        d.     Het recht op een vaste toelage van de vereniging vervalt ook voor een afdeling
 _ 

 
zoals bedoeld in sub c. Wel kan voor concrete activiteiten een subsidie worden

 
 

aangevraagd bij het landelijk bestuur. De procedure hiervoor is nader
 ________ 

 
omschreven in het huishoudelijk reglement.

 _____________________________ 
 

AFDELINGEN EN REGIO'S
 _________________________________________________ 

 
Artikel 30

 ________________________________________________________________ 
 

1. a. De regio’s en afdelingen zonder rechtspersoonlijkheid kunnen als zodanig,
 ____ 

 
doch als onderdeel van de vereniging, de belangen van hun leden behartigen;

 _ 
 

 b. De afdelingen met rechtspersoonlijkheid kunnen zelfstandig de belangen van
 __ 

 
hun leden behartigen.

 ______________________________________________ 
 

 c. De afdelingen en regio's zijn bevoegd alle besluiten daartoe te nemen en
 _____ 

 
voorschriften uit te vaardigen die de algemene belangen raken:

 _____________ 
 

  - van het bedrijf, voor zover behorende tot de regio of de afdeling, of
 ______ 

 
  - van de regio of de afdeling zelf, of

 ________________________________ 
 

  - van de gezamenlijke leden van de regio of de afdeling of van gedeelten
 __ 

 
daarvan.

 ____________________________________________________ 
 

 d. De regio's en afdelingen hebben taken en voeren deze uit zoals omschreven in
 

 
de model statuten van de afdelingen en de model regeling van de regio’s die

 __ 
 

door de ledenraad worden vastgesteld en gewijzigd.
 ______________________ 

 
2. Statuten, reglementen, besluiten en voorschriften van de regio's en de afdelingen

 ___ 
 

treden niet in hetgeen van algemeen Nederlands bedrijfsbelang is en mogen niet
 ___ 

 
strijdig zijn met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging. Tevens is

 __ 
 

het bepaalde in artikel 29 lid 9 tweede zin van toepassing.
 _____________________ 

 
3. Regio's en afdelingen zijn te allen tijde bevoegd de door hen genomen besluiten en

 _ 
 

vastgestelde voorschriften in te trekken of te wijzigen.
 _________________________ 

 
PLATFORMS

 _____________________________________________________________ 
 

Artikel 31
 ________________________________________________________________ 

 
 Binnen de vereniging kunnen platforms functioneren.

 _________________________ 
 

 a. Een platform is een verzameling van leden van KHN en derden die zich op
 ____ 

 
eigen initiatief, en geheel vrijwillig, al dan niet tijdelijk, organiseren.

 __________ 
 

 b. Een platform mag niet handelen in strijd met de statuten, reglementen of
 ______ 

 
besluiten van de vereniging.

 _________________________________________ 
 

 c. Het huishoudelijk reglement bevat nadere bepalingen voor platforms.
 ________ 

 
        d.     De ledenraad kan een platform vragen om een persoon voor te dragen of aan

 __ 
 

te wijzen voor de vrije zetel in de ledenraad.
 ____________________________ 

 
KENNISGEVING AAN HET LANDELIJK BESTUUR

 _____________________________ 
 

Artikel 32
 ________________________________________________________________ 

 
1. Besluiten van de regio's moeten onverwijld na hun aanneming via de directie ter

 ____ 
 

kennis van het landelijk bestuur worden gebracht.
 ____________________________ 

 
2. Van alle vergaderingen, door regio's gehouden, worden besluitenlijsten gemaakt,

 ___ 
 

waarvan binnen drie weken na de vergadering een afschrift aan het landelijk bestuur
 
 

moet worden gezonden.
 ________________________________________________ 

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 _____________________________________________ 
 

Artikel 33
 ________________________________________________________________ 

 
Deze statuten worden nader uitgewerkt en aangevuld in een huishoudelijk reglement,

 ___ 
 

reglementen zoals genoemd in de statuten en andere reglementen, die geen bepalingen
 _ 

 
in strijd met de wet of met deze statuten mogen bevatten. De ledenraad stelt behoudens

 _ 
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andere regeling het huishoudelijk reglement en de andere reglementen vast, evenals de
 _ 

 
wijziging van deze reglementen. Van alle wijzigingen wordt kennis gegeven aan alle

 _____ 
 

regio’s en afdelingen.
 _______________________________________________________ 

 
STATUTENWIJZIGING

 _____________________________________________________ 
 

Artikel 34
 ________________________________________________________________ 

 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de

 ________ 
 

ledenraad in een daartoe bijeengeroepen vergadering van de ledenraad, waartoe is
 _ 

 
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden

 ____ 
 

voorgesteld.
 __________________________________________________________ 

 
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering hebben gedaan, moeten

 ________ 
 

onverminderd het bepaalde in het artikel dat handelt over de jaarlijkse
 ____________ 

 
ledenraadsvergadering, tenminste veertien dagen voor de dag van de vergadering,

 _ 
 

schriftelijk of door publicatie op een voor bestuurders toegankelijk deel van de
 _____ 

 
internetsite van de vereniging, een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde

 
 

wijziging woordelijk is opgenomen, ter kennis brengen van de besturen van de
 _____ 

 
afdelingen en regio's en voor tenminste acht dagen voor de dag der vergadering

 ___ 
 

een afschrift van gemeld voorstel publiceren op een voor alle leden toegankelijk deel
 
 

van de internetsite dan wel dit bij de secretarissen van alle regio’s voor de leden ter
 _ 

 
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

 ___ 
 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een
 ________________ 

 
ledenraadsvergadering waar tenminste tweederde (2/3e) van het totaal aantal

 ______ 
 

stemgerechtigden aanwezig is, met tenminste tweederde (2/3e) van het aantal
 _____ 

 
uitgebrachte geldige stemmen. In een ledenraadsvergadering als bedoeld in dit lid,

 _ 
 

kan een lid zich niet door middel van een volmacht laten vertegenwoordigen.
 ______ 

 
4. Indien in bedoelde vergadering niet tweederde (2/3e) van het totaal aantal

 _________ 
 

stemgerechtigden aanwezig is, wordt een tweede algemene vergadering niet eerder
 

 
dan vier (4) weken nadien gehouden; in die tweede vergadering kan over het

 ______ 
 

voorstel tot wijziging van de statuten zoals dat in de vorige vergadering aan de orde
 _ 

 
is geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigden worden besloten met

 _ 
 

tenminste twee derde (2/3e) van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. De
 ______ 

 
laatste zin van het hiervoor in lid 3 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing.

 ____ 
 

5. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is
 ______ 

 
opgemaakt. Elke directeur en elk lid van het landelijk bestuur kan de akte van

 ______ 
 

statutenwijziging verlijden.
 _______________________________________________ 

 
6. De directie is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en

 _ 
 

een volledige doorlopende tekst van de statuten zoals die na de wijziging luidt neer
 _ 

 
te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken

 _______ 
 

gehouden handelsregister.
 ______________________________________________ 

 
ONTBINDING EN VEREFFENING

 ____________________________________________ 
 

Artikel 35
 ________________________________________________________________ 

 
1. Het bepaalde met betrekking tot de statutenwijziging als bedoeld in artikel 34 is van

 _ 
 

overeenkomstige toepassing op het besluit van de ledenraad tot ontbinding van de
 __ 

 
vereniging. Het bepaalde in de laatste zin van de leden 3 en 4 van artikel 34 vindt

 __ 
 

daarbij uitdrukkelijk toepassing.
 ___________________________________________ 

 
2. Een eventueel batig saldo zal worden besteed voor door de ledenraad te bepalen

 __ 
 

doeleinden als het meeste met het doel van de vereniging overeenstemmend.
 _____ 

 
3. Tenzij de ledenraad anders besluit, geschiedt de vereffening door de directie, onder

 _ 
 

voorafgaande goedkeuring van het landelijk bestuur. Gedurende de vereffening
 ____ 

 
blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.

 ________________ 
 

 In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moet aan haar naam
 __ 

 
worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”. De vereffenaars zijn verplicht tot het

 _ 
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doen van rekening en verantwoording aan het landelijk bestuur.
 _________________ 

 
UITLEGGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 _________ 
 

Artikel 36
 ________________________________________________________________ 

 
Geschillen over de uitlegging en/of toepassing van de bepalingen van deze statuten of

 ___ 
 

van het huishoudelijk reglement worden beslist door het landelijk bestuur.
 _____________ 

 
SLOT

 ___________________________________________________________________ 
 

De comparante is mij, notaris, bekend.
 _________________________________________ 

 
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de comparante

 __ 
 

en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende
 _ 

 
gevolgen.

 ________________________________________________________________ 
 

De comparante verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
 _____ 

 
daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de comparante uitdrukkelijk in te stemmen met

 
 

de beperkte voorlezing van de akte. Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de
 __ 

 
comparante en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht, op de

 _____ 
 

datum aan het begin van deze akte vermeld, om 
Volgt ondertekening. 
 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 
 

 

 
 



De kernwaarden van waaruit Koninklijke Horeca Nederland werkt, zijn:

1. zet zich in voor een ideaal ondernemersklimaat;

2. verbindt de leden met elkaar;

3. is ondernemend voor de leden; en

4. denkt bij alles aan het resultaat voor de leden.

Strategie van KHN-Bedrijf

Bestuursverslag 2020

Algemeen

KHN, Koninklijke Horeca Nederland, geregistreerd als vereniging "Koninklijk Verbond van Ondernemers 

in het Horeca- en Aanverwant bedrijf Horeca Nederland", is gevestigd te Woerden. KHN is de 

brancheorganisatie voor de horeca. KHN vertegenwoordigt tegen de 20.000 horeca ondernemers met 

ruim een kwart miljoen medewerkers. Eind 2020 waren er 17.842 leden aangesloten. KHN stelt zich de 

behartiging van de materiële en immateriële (bedrijfs)belangen van haar leden ten doel in de meest 

ruime zin des woords.

Missie van Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland wil ondernemers helpen ondernemen. Zij is de belangenbehartiger van de 

horeca. Op alle mogelijke manieren komt Koninklijke Horeca Nederland in actie om de collectieve en 

individuele belangen van haar leden te behartigen.

Koninklijke Horeca Nederland staat ten behoeve van haar leden voor:
- het (in verenigingsverband) via samenwerking ontwikkelen van een ideaal ondernemersklimaat voor

de horeca en verwante bedrijven om zo het rendement en de toekomstbestendigheid van de bedrijfstak

te vergroten.

- creëren van een maatschappelijk verantwoord ondernemende bedrijfstak met een aantrekkelijk imago

waarin enthousiaste ondernemers en medewerkers in vitale winstgevende bedrijven hun vakmanschap

tonen om waarde te creëren voor de gasten.

In 2020 heeft de verdere uitwerking omtrent het digitaliseringstraject plaatsgevonden waarbij op 29 

september middels een besluit van de ledenraad positief is ingestemd. Op basis van de goedkeuring is 

er in het najaar gestart met de blauwdrukfase voor het programma Microsoft Dynamics welke in 

december 2020 is afgerond. In deze fase zijn de bedrijfsprocessen in kaart gebracht die gericht zijn op 

de strategie van "customer intimacy" daar waar de organisatie in contact staat met haar leden, en 

"operational excellence" in de achterliggende processen. De verdere uitwerking van dit 

digitaliseringstraject zal in de cijfers van 2021 zichtbaar zijn. De implementatie is in februari 2021 van 

start gegaan waarbij ten doel is gesteld om eind 2021 operationeel te zijn. 

In 2020 heeft de coronacrisis vanaf de eerste lockdown (15 maart) enorme impact gehad op de 

horecabranche. KHN heeft zich het hele jaar hard ingespannen om de gevolgen van de keuzes van het 

kabinet waar mogelijk te beperken voor haar leden en de sector. Bijna alles heeft dit jaar in het teken 

gestaan van de lobby als gevolg van deze crisis. Ook in 2021 zullen we daarvanuit het bedrijf veel tijd en 

energie in stoppen, met name ook gericht op de herstart en wederopbouw van de branche. Naast deze 

sterke focus op de lobby zijn er 2 onderwerpen die in de bedrijfsvoering in 2020 relevant zijn. De eerste 

betreft de verdere uitwerking van de het digitaliseringstraject en de tweede betreft de huisvesting. 
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Kernactiviteiten

De bestuurlijke structuur
1. De Ledenraad, dit is het hoogste orgaan van de vereniging. In de Ledenraadsvergadering van 28 mei

2019 is de definitieve vorm vastgesteld en per 1 juni 2019 is deze van kracht geworden. Dit heeft geleid

tot een Ledenraad waarin 8 zetels worden benoemd vanuit de 16 regio's en 8 zetels worden benoemd

op basis van typologie. Dit zijn de bedrijfstypes: eten, drinken, overnachten, vrije tijd, grote

horecabedrijven, kleine horecabedrijven, KHN Jong en de G4.

Informatie. KHN is de autoriteit voor de horeca. KHN weet wat er speelt in de branche; KHN heeft oren 

en ogen open staan voor trends, ontwikkelingen en wijzigingen op bestuurlijk-gemeentelijk niveau. KHN 

initieert marktonderzoeken en staat in contact met relevante trendwatchers. En die kennis en inspiratie 

deelt KHN. Zo houdt KHN haar ondernemers op de hoogte.

Voordeel. KHN wil proactief zijn op relevante momenten om de juiste service en producten te geven en 

samen met ondernemers het verschil te maken. KHN is een spil tussen vraag en aanbod in de horeca. 

Door deze te verbinden op relevantie ervaren ondernemers voordelen en besparingen. De partners van 

KHN zijn geselecteerd op gunstige prijzen en voorwaarden, maar ook op het juiste serviceniveau en 

ervaring met de horeca.

Advies. KHN wil een levenslange band opbouwen met ondernemers met horeca-DNA. KHN is er dan 

ook als je haar nodig hebt. Op momenten van opstarten, groeien, ontwikkelen en uitbreiden. Maar ook 

op lastige momenten, bij calamiteiten of als de ondernemer afscheid wil nemen van de branche. KHN 

biedt persoonlijk advies via het adviesteam op kantoor of zij komt naar de ondernemer toe.

Per 1 januari 2022 eindigt de huurovereenkomst op de Pelmolenlaan 10 in Woerden. Vanwege het 

eindigen van deze overeenkomst wordt er gezocht naar een meer passende wijze van huisvesting. Het 

jaar 2020 heeft vanwege de ontwikkelingen omtrent COVID-19 inzichten gegeven in de benodigdheden 

met betrekking tot huisvesting. De gedwongen situatie heeft aantoonbaar gemaakt dat het (deels) 

thuiswerken geen effect heeft op de continuïteit van de organisatie. Het nieuwe kantoor zal derhalve 

worden afgestemd op het 'hybride' werken waarbij er gezocht zal worden naar een optimale verdeling 

van werken op kantoor en thuiswerken. In 2021 wordt het project huisvesting verder vormgegeven 

waarbij zowel huur als koop tot mogelijke opties worden meegenomen.

Daarnaast hanteert KHN-Bedrijf het principe dat al haar activiteiten moeten aansluiten bij één of meer 

van de volgende uitgangspunten:

- het moet relevant zijn voor onze leden;

- het moet bijdragen aan de toekomstbestendigheid van KHN;

- het moet de ledentevredenheid verhogen; en

- het moet de medewerkertevredenheid verhogen.

KHN geeft haar leden power door middel van 5 basics.

Service. KHN is de vraagbaak voor de horeca. Het serviceteam van KHN staat klaar voor haar leden 

om hen te helpen op het moment dat zij dat nodig hebben. Brandende vragen? KHN heeft het antwoord.

Lobby. KHN streeft er naar dat haar leden vrij kunnen ondernemen in de horeca. KHN gebruikt haar 

lobbykracht om de kaders die beleidsmakers en bestuursorganen de branche opleggen zoveel mogelijk 

bij haar leden als ondernemer weg te houden. Vaak met de kracht van het woord en soms door 

spierballen te tonen. Vaak zichtbaar en soms achter de schermen. Altijd met het doel om impact te 

hebben op een toekomstbestendige branche voor ondernemers en hun werknemers.

De strategie is onder andere vertaald in de bestemmingsreserves die worden aangehouden dan wel 

toegevoegd vanuit het resultaat 2020.
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Geconsolideerde entiteiten

Henderikus Voormey Fonds

KHN Rekenwerk B.V.

2. Het Landelijk Bestuur bestaat statutair 5 personen. De leden van het Landelijk Bestuur worden

benoemd door de Ledenraad. Het bestuurt het bedrijf op afstand, hetgeen wil zeggen dat het Landelijk

Bestuur erop toeziet dat het bedrijf onder leiding van haar directeur zakelijk en efficiënt aan en in het

belang van de leden werkt. In het jaar 2020 heeft het bestuur 3 maanden uit 5 personen bestaan.
3. De Ledenraad benoemt een Financiële Commissie. Deze commissie geeft advies omtrent de

begroting, kwartaalrapportages en de jaarrekening aan de ledenraad. Zij heeft hiertoe overleg met de

penningmeester van de vereniging, de directeur van het bedrijf en de externe accountant. Zij heeft

toegang tot de onderliggende stukken indien de Commissie dat nodig acht voor het goed vervullen van

haar taak. Een lid van de Financiële Commissie wordt benoemd voor een periode van 4 jaar en is 1 keer

herkiesbaar.
4. Het land is verdeeld in 16 regio's. De regio's beleggen vergaderingen over onderwerpen die de

regionale belangenbehartiging (vertegenwoordiging) aangaan of onderwerpen die door de afdelingen

binnen de regio beter gezamenlijk kunnen worden aangepakt. De regio's maken juridisch en

economisch onderdeel uit van de vereniging.

5. In 2020 is het land verdeeld in 240 afdelingen. De afdelingen zijn juridisch zelfstandig en maken

juridisch en economisch geen onderdeel uit van KHN. Het afdelingsbestuur treedt op als

vertegenwoordiger van de horecabedrijven in haar gemeente(n) en fungeert als gesprekspartner voor

de lokale overheden.

In 2018 zijn er drie Besloten Vennootschappen opgericht per 1 juni 2018 te weten KHN Rekenwerk B.V., 

Horeca Maatwerk B.V. en KHN Inkoop B.V. De vereniging KHN is 100% aandeelhouder van deze 

vennootschappen. Deze entiteiten zijn opgericht om de commerciële activiteiten te exploiteren voor 

leden, maar ook voor niet-leden. Voor de 3 BV's geldt dat het Landelijk bestuur de vertegenwoordiger is 

namens de vereniging in de aandeelhoudersvergadering.

Naast de bovengenoemde entiteiten wordt in de consolidatie ook de Stichting KHN Afdelingen 

meegenomen. Het bestuur van deze Stichting bestaat uit 1afdelingsbestuurder, een lid van de 

Financiële Commissie en een medewerker van het bedrijf. Ook wordt het Henderikus Voormey Fonds 

mee geconsolideerd. Het Landelijk bestuur is tevens het bestuur van dit fonds.

Het Henderikus Voormey Fonds, hierna te noemen HVF, is een stichting die ten doel heeft het 

stimuleren van en financieel bijdragen aan innovatie die ten goede komt aan de horeca in het algemeen, 

één of meer horecasectoren en/of de leden en/of groepen van leden van KHN. De bestuurders van het 

HVF worden benoemd door het bestuur van de vereniging. Met een bestuursbesluit van 14 april 2008 is 

besloten dat de leden van het Landelijk Bestuur van KHN qualitate qua zijn benoemd als bestuurders 

van het HVF. Vanaf het jaar 2013 is, op basis van statutaire bepalingen, besloten om de jaarrekening 

van Stichting HVF te consolideren met die van KHN.

In 2018 is gewerkt aan het ontwikkelen van de vereiste software, database en app om vanaf 2019 de 

markt op te gaan als nieuwe aanbieder van bedrijfsadministratieve dienstverlening. Vanaf januari 2019 

is KHN Rekenwerk haar klanten gaan ontzorgen door het verwerken van alle bedrijfsadministratieve 

mutaties. Al die mutaties leiden tot de normale producten van elk boekhoudkantoor zoals financiele 

rapportages, btw aangiftes en jaarrapporten. Door het ontwikkelen van de database en app zal de 

ondernemer daarnaast dagelijks zijn resultaten kunnen vergelijken met zijn referentengroep in de 

benchmark. Het jaar 2020 is door de invloed van COVID-19 negatief afgeweken ten opzichte van de 

afgegeven begroting. Desalniettemin is het begrote aantal klanten waarmee het jaar 2021 zal worden 

gestart behaald. In 2021 wordt daarmee een positief rendement verwacht.
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Horeca Maatwerk B.V.

KHN Inkoop B.V.

Stichting KHN Afdelingen

Huishoudelijk reglement

De samenstelling van het bestuur per april 2021 In functie per

Landelijk Bestuur

voorzitter de heer R.J.W. Willemsen 31-05-2016

vice-voorzitter de heer M.C.M. Kloeg 29-05-2018

penningmeester de heer A.J. van den Hengel 02-06-2015

secretaris de heer M. Jansma 26-05-2020

bestuurslid n.v.t. n.v.t.

Financiële Commissie

Voorzitter de heer G. Kanis 29-05-2018

lid de heer J.A. van Velzen 11-12-2018

lid de heer S.G.J. Groen 13-12-2016

lid de heer M. Groenewegen 31-05-2020

Directeur de heer D.S. Beljaarts 01-02-2019

Horeca Maatwerk B.V. is verbonden aan KHN en biedt maatwerk voor de vragen die verder gaan dan 

de eerste hulp die middels het lidmaatschap van KHN wordt geboden. De doelgroep van Horeca 

Maatwerk B.V. bestaat uit alle horecaondernemers, -verenigingen en gemeenten. Hiermee is de 

doelgroep breder dan alleen KHN-leden. In 2020 zijn de uitkomsten van de diepgaande analyse door het 

Landelijk Bestuur besproken wat heeft geresulteerd in een koerswijziging binnen Horeca Maatwerk B.V. 

In 2020 is de dienstverlening omtrent bedrijfsadvies, verenigingsmanagement, mediation, trainingen en 

cursussen afgebouwd. Horeca Maatwerk B.V. heeft daarmee enkel nog de focus op de juridische 

dienstverlening. Deze transitie heeft geleid tot een negatief effect ten opzichte van de afgegeven 

begroting. Voor het jaar 2021 is een positieve begroting afgegeven.

KHN Inkoop B.V. is verbonden aan KHN en biedt ledenvoordelen aan leden en niet-leden van KHN. De 

doelgroep van KHN Inkoop B.V. bestaat uit alle horecaondernemers, -verenigingen en gemeenten. 

Hiermee is de doelgroep breder dan alleen KHN-leden. 

In navolging op de in 2019 uitgevoerde diepgaande analyse zijn er in 2020 wijzigingen geweest in de 

bedrijfsvoering welke hebben geleid tot het gefaseerd laten eindigen van de rol inkoopadviseurs. Deze 

transitie zal in 2021 volledig zijn afgerond. De resultaten in 2020 zijn positiever uitgevallen ten opzichte 

van de begroting. De verwachting is dat de positieve resultaten in 2021 zichtbaar gaan worden.

De Stichting KHN Afdelingen is 15 december 2017 opgericht om de afdelingen van de vereniging KHN 

te ondersteunen bij de dagelijkse voering van de financiële admininstratie en de begeleiding van de 

bestuurders bij hun functie. Het voeren van de financiële administratie voor de afdelingen van KHN en 

het verzorgen van trainingen en cursussen. Het resultaat 2020 is door de ontwikkelingen omtrent 

COVID-19 negatief uitgevallen vanwege het uitblijven van te factureren werkzaamheden namens de 

stichting. In dit verlies van omzet is KHN tegemoetgekomen in 2020.

Binnen de vereniging is een huishoudelijk reglement als aanvulling op de statuten van kracht. Het bevat 

behalve afspraken, regels en richtlijnen ook de taken van bestuurders van de vereniging en het 

directiestatuut. Verder zijn procedures en werkwijzen in dit reglement vastgelegd.
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Leden

Het ledenbestand heeft zich in 2020 als volgt ontwikkeld: Aantal leden

Aantal leden per 1-1-2020 18.750

Correctie beginstand -47

Uitgeschreven leden in 2020 -2.262

Nieuw ingeschreven leden in 2020 1.401

Aantal leden per 31-12-2020 17.842

Mutatie in 2020 per saldo: -908

Personeel

Eigen vermogen van de vereniging

Per 31 december 2020 zijn bij Koninklijke Horeca Nederland 83 medewerkers in dienst. Hiervan is ruim 

50% part-timer. Het aantal fte's bedraagt per einde jaar 71,85 fte. In de begroting is voor 2020 rekening 

gehouden met 79,20 fte.

Op basis van het huishoudelijk regelement is de zittingstermijn van leden van het landelijk bestuur 3 jaar 

en zijn zij 1 keer herkiesbaar tenzij in het jaar van aftreden de leeftijd van 72 jaar is bereikt.

Per eind 2020 heeft Horeca Maatwerk B.V. 10 medewerkers in dienst (8,15 fte), KHN Inkoop B.V 6 

medewerkers (5,50 fte) en KHN Rekenwerk B.V. 4 medewerkers (3,9 fte). Stichting KHN Afdelingen en 

Stichting Henderikus Voormeij Fonds hebben geen personeel in dienst in 2020.

Het ziekteverzuim bedroeg in 2020 voor KHN-Bedrijf gemiddeld 1,85%. (2019: 6,6%). Voor Horeca 

Maatwerk 2,77% (2019: 6,4%), KHN Inkoop B.V. 0,0% (2019: 2,6%) en KHN Rekenwerk 0,0% (2019: 

0,0%).

Bij KHN-Bedrijf hebben in 2020 4 stagiairs stage gelopen, bij Horeca Maatwerk en KHN Inkoop heeft er 

1 stagiair stage gelopen. KHN Rekenwerk heeft in 2020 geen stagiairs gehad.

Het verloop in 2020 (inclusief stagiairs) ziet er als volgt uit: KHN uit dienst 17, in dienst 9; Horeca 

Maatwerk B.V. uit dienst 9, in dienst 1; KHN Inkoop B.V. uit dienst 1, in dienst 1; KHN Rekenwerk B.V. 

uit dienst 0, in dienst 2.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de (wettelijke) bestemmingsreserves en het 

onverdeeld resultaat. De algemene reserve dient om de exploitatiekosten van de vereniging gedurende 

ongeveer 1 jaar af te dekken. Om hieraan te voldoen moet de algemene reserve ca. 7,5M€ bedragen. 

Eind 2020 bedraagt de algemene reserve van KHN-Bedrijf vóór resultaatbestemming 8,4M€. 

Het totale geconsolideerde eigen vermogen bedraagt 13,3M€ (2019: 12,3M€).

De bestemmingsreserves bestaan uit de bestemmingsreserve voor de effecten ter afdekking van 

ongerealiseerde resultaten en de bestemmingsreserves voor uitgaven ten behoeve van specifieke 

bestemmingen zoals KHN3.3 Bestemmingsreserves worden gevoed via de resultaatbestemming bij 

vaststelling van de jaarrekening. Het onverdeeld resultaat is het resultaat van het lopende jaar dat via de 

resultaatbestemming wordt onttrokken of toegevoegd aan de algemene reserve en/of de 

bestemmingsreserve(s). Zie toelichting bij punt 38 onder toelichting baten en lasten bij de enkelvoudige 

jaarrekening KHN. 

Aangezien de jaarrekening de cijfers weergeeft vanuit de methodiek "vóór resultaatbestemming" wordt 

in de paragraaf 1.2 Financieel resultaat het vermogen ter toelichting en verduidelijk weergegeven "na 

resultaatbestemming". De situatie na resultaatbestemming is van toepassing zodra de Ledenraad de 

jaarrekening overeenkomstig heeft vastgesteld.
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Effecten KHN enkelvoudig

Effecten Henderikus Voormeij Fonds

Debiteuren

De voornaamste risico's en onzekerheden

Enerzijds geeft deze koers richting aan beleid en speerpunten en maakt daarmee inzichtelijk waar KHN 

voor staat. De diverse speerpunten zijn vervat in de volgende hoofdthema's, te weten "Eerlijk speelveld",  

"Onderwijs" en "Goed Werkgeverschap". Door het meer zichtbaar maken waar KHN voor staat is het 

ook duidelijker voor alle stakeholders en in het bijzonder de leden wat zij van KHN mogen verwachten 

op gebied van de belangenbehartiging. Daarnaast geeft deze koers richting aan de wijze waarop KHN in 

de toekomst haar verdienmodel gaat inrichten. Dat is een koers waarbij de vereniging minder afhankelijk 

wil zijn van contributiegelden door het genereren van meer commerciele inkomsten. Dit beleid wordt 

ondersteund door enerzijds het verder ontwikkelen van proposities, maar ook doordat de commerciele 

activiteiten onder zijn gebracht in BV's waardoor bepaalde producten en diensten beschikbaar komen 

voor alle horecaondernemers.

Een gedeelte van de activa van KHN-bedrijf is vastgelegd in effecten. De portefeuille bestaat uit 

aandelen, onroerend goed en obligaties, met een ordegrootte van 4,4M€. Om risico's te spreiden is in 

de vermogensbeheerovereenkomst met ABN-AMRO een verdeling tussen deze effecten en de 

liquiditeiten vastgelegd. Uitgangspunt is dat de beleggingen duurzaam dienen te zijn. Er wordt geen 

gebruik gemaakt van derivaten. Op 13 maart 2017 heeft het Landelijk Bestuur besloten om het 

risicoprofiel aan te passen van defensief naar matig defensief. Dit besluit is genomen op basis van 

adviezen van de mandaatbeheerder. De ontwikkelingen in de effectenmarkt en met name bij de 

obligaties die een fors onderdeel zijn van een defensief profiel leveren naar verwachting meerjarig 

negatieve resultaten op. Een matig defensief profiel heeft een beter resultaatratio. Op 17 augustus 2015 

heeft het Bestuur besloten om de omvang van de bestemmingsreserve effecten af te stemmen op het 

ongerealiseerde koersresultaat aangevuld met 3,4% van het belegd vermogen. Verschillen worden in 

het resultaat verwerkt. In 2020 is de beurs vanwege COVID-19 aan het eind van het eerste kwartaal fors 

gezakt. Het effect hiervan heeft zich in de loop van 2020 positief ontwikkeld waarbij er aan het einde van 

het jaar een positief resultaat in de portefeuille zichtbaar is. De herwaarderingsreserve staat eind 2020 

op 537K€.

Het jaar 2020 is op het gebied van debiteurenbeheer een ongewoon jaar. De verschillende 

facturatiemomenten en opgelegde lock-downs hebben gezorgd dat er besluiten zijn genomen om het 

aanmaantraject on hold te zetten door debiteuren niet actief te benaderen omtrent 

betalingsachterstanden. De compensatie van muziekrechten door Buma en Sena hebben openstaande 

vorderingen verlaagd maar ook restitutie opgeleverd naar leden die alle vorderingen voor de eerste lock-

down reeds hadden voldaan. Vanwege de verlengingen van de overheidsmaatregelen is besloten om de 

voorziening debiteuren met een hoger risico in te schatten dan voorgaande jaren. De aanpassing leidt 

tot een dotatie binnen de budgettaire ruimte.

Om aan de verenigingsdoelstellingen te kunnen blijven voldoen is een sterke en actieve vereniging 

nodig. Ook in de toekomst wil KHN de vereniging zijn die "de horeca power" geeft. De Ledenraad heeft 

op 13 december 2016 goedkeuring gegeven aan een nieuwe strategische koers, die vervat is in het 

programma KHN3.0. Om meer invulling te geven aan de bedrijfsmatige kant van deze koers heeft de 

directeur van KHN in februari 2019 het programma aangescherpt tot KHN3.3.

Bij het Henderikus Voormeij Fonds worden ook effecten gehouden. Daar is het beheer belegd bij de 

Rabobank. Het risicoprofiel is soortgelijk aan dat wat gehanteerd wordt voor KHN-Bedrijf. De portefeuille 

is wel significant kleiner met een ordegrootte van 1,2M€ en een herwaarderingsreserve van 121K€. 
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Toekomstige activiteiten

Impact Coronavirus

In maart 2020 is er een wereldwijde uitbraak van het Coronavirus die ten tijde van het opstellen van dit 

jaarverslag nog steeds huishoudt. Wat de financiële impact hiervan kan zijn is onbekend. KHN heeft een 

risico analyse gemaakt waarin bekeken is welke kosten doorlopen en welke kosten variabel zijn en 

kunnen worden teruggebracht. 

De liquiditeitspositie van KHN is ruim voldoende om een grote klap te kunnen opvangen. De contributie 

2021 is in 2020 reeds gefactureerd waarbij tevens al een groot deel van de contributieinkomsten zijn 

ontvangen. Het risico is met name gericht op de openstaande debiteuren. De horeca ondernemers zijn 

nog steeds zwaar geraakt doordat zij in oktober 2020 hun deuren voor de tweede keer hebben moeten 

sluiten en hierdoor in de financiële problemen kunnen komen. Dit kan er toe leiden dat een deel van de 

debiteurenstand niet wordt geïnd in dit jaar. Hoe groot de financiële impact zal zijn is momenteel nog 

onzeker. KHN heeft een risicoanalyse opgesteld waaruit blijkt dat met een aantal te nemen stappen de 

liquiditeitspositie niet in gevaar komt. KHN heeft een sterke balans en liquiditeitspositie en ziet daarom 

geen direct risico voor de continuïteit.

De doorvertaling van KHN 3.3 heeft geleid tot het onder het kopje strategie benoemde herijkte 

digitaliseringstraject. In de begroting van 2020 opgenomen bestemmingsreserve voor digitalisering en 

transitie is dit jaar niet benut. Vanwege de impact op de organisatie en de daarmee gemoeide kosten 

worden voorgenomen bestedingen uit deze bestemmingsreserve voorgelegd aan Financiele commissie 

en Landelijk Bestuur voor respectievelijk advies en akkoord. Op 29 september heeft middels besluit van 

de Ledenraad goedkeuring plaatsgevonden op de gepresenteerde businesscase. Op grond van dit 

akkoord is per oktober 2020 gestart met de blauwdrukfase en is er per februari 2021 gestart met de 

implementatie van Microsoft Dynamics.

Voor 2021 zijn vooralsnog geen activiteiten gepland die buiten de begrote inkomsten of (te vormen) 

bestemmingsreserves om worden bekostigd.

In november 2020 is de contributie voor het jaar 2021 gefactureerd. Zolang de horeca nog is gesloten is 

het debiteurenbeheerbeleid aangepast wat een risico vormt op de openstaande positie debiteuren per 

balansdatum. De contributieomzet 2021 staat hiermee vast en enkel faillissementen zijn van invloed op 

het afboeken van vorderingen. Dit risico is op het moment van opstellen van de jaarrekening nog niet in 

te schatten.

In het jaar 2020 heeft KHN geen gebruik hoeven maken van de door de overheid beschikbaar gestelde 

steunmaatregelen. Ook voor 2021 wordt ingeschat dat hier geen aanspraak op gemaakt kan of moet 

worden.
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3.    Enkelvoudige jaarrekening
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3.1    Balans per 31 december 2020
(vóór resultaatbestemming)

ACTIVA
€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Investering in gehuurd pand 62.300 72.455 

Inrichting en inventaris 86.265 126.413 

Automatisering 94.019 121.973 

242.584 320.841 

Financiële vaste activa

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 2 3 3 

Andere deelnemingen 3 76.512 74.006 

Overige vorderingen 4 107.381 138.810 

183.896 212.819 

Som van de vaste activa 426.480 533.660 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren 5 2.839.142 2.563.654 

Belastingen en sociale premies 6 44.464 13.759 

Vorderingen ter zake van pensioenen 7 418 6.013 

Op groepsmaatschappijen 8 2.332.662 1.337.566 

Overige vorderingen 9 934.857 784.244 

Overlopende activa 10 236.991 249.236 

6.388.534 4.954.472 

Effecten 11 4.426.620 4.074.902 

Liquide middelen 12 15.066.918 13.327.842 

Som van de vlottende activa 25.882.072 22.357.216 

Totaal activa 26.308.552 22.890.876 

31 december 201931 december 2020

9



Koninklijke Verbond van Ondernemers

in het Horeca- en Aanverwante bedrijf 

"Koninklijke Horeca Nederland"

PASSIVA
€ € € €

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 13 8.398.438 7.909.611 

Herwaarderingsreserve effecten 14 537.467 428.942 

Bestemmingsreserves 15 1.639.827 1.226.692 

Onverdeeld saldo baten en lasten 16 1.375.830 893.911 

11.951.562 10.459.156 

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan crediteuren 17 427.933 315.122 

Belastingen en sociale premies 18 797.219 185.371 

Overige kortlopende schulden 19 1.256.204 1.309.926 

Overlopende passiva 20 11.875.634 10.621.301 

14.356.990 12.431.720 

Totaal passiva 26.308.552 22.890.876 

31 december 2020 31 december 2019
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Koninklijke Verbond van Ondernemers

in het Horeca- en Aanverwante bedrijf 

"Koninklijke Horeca Nederland"

werkelijk begroting werkelijk

2020 2020 2019

€ € €

BATEN

Contributies leden 21 10.044.394 10.500.000 9.393.439 

Beheervergoeding 22 858.451 1.270.000 1.420.892 

Commerciële omzet 23 275.310 105.000 322.130 

Omzet groepsmaatschappijen 24 572.338 604.760 626.673 

Projectsubsidies 25 179.403 - 383.085 

Overige omzet 26 1.268.828 1.723.850 1.669.535 

Totaal baten 13.198.724 14.203.610 13.815.754 

Kostprijs van de omzet 27 771.558 953.750 1.190.466 

Bruto-marge 12.427.166 13.249.860 12.625.288 

LASTEN

Lonen en salarissen 28 4.650.359 4.988.800 4.844.969 

Sociale lasten 29 749.141 906.200 810.486 

Pensioenlasten 30 639.423 642.600 625.817 

Afschrijvingen 31 92.163 92.000 88.815 

Overige bedrijfskosten 32 4.704.032 6.829.060 5.242.534 

Totaal lasten 10.835.118 13.458.660 11.612.621 

Bedrijfsresultaat 1.592.048 -208.800 1.012.667 

Resultaat uit effecten 33 56.166 - 66.500 

Financiële baten en lasten 34 102.263 56.000 64.877 

Resultaat voor belastingen 1.750.477 -152.800 1.144.044 

Winstbelasting 35 -377.153 - -227.063 

Resultaat deelnemingen 36 2.506 - -23.069 

Resultaat na belastingen voor 

resultaatbestemming 1.375.830 -152.800 893.911 

3.2  Staat van baten en lasten over 2020
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Koninklijke Verbond van Ondernemers

in het Horeca- en Aanverwante bedrijf 

"Koninklijke Horeca Nederland"

werkelijk begroting werkelijk

2020 2020 2019

€ € €

Voorstel resultaatbestemming 37

Bestemmingsreserve Regio's -7.500 - 84 

Werkgeverschap Arbeidsvoorwaarden - - -125.000 

Automatisering CRM - - -300.000 

Propositie - - -120.000 

Automatisering ICT-specialisten - - -140.000 

Oprichting Nieuw Sociaal Fonds - - -100.000 

Digitaal Domein - - -185.000 

Automatisering overig - - -60.000 

BookDinners - - -20.000 

Statutenwijziging -5.000 - 5.000 

Landelijke Public Affairs campagne -150.000 - 250.000 

Digitalisering en transitie 183.747 - 1.200.000 

Huisvesting 100.000 - -

Khn.nl 15.000 - -

Algemene reserve 1.239.583 -152.800 488.827 

Te bestemmen resultaat 1.375.830 -152.800 893.911 
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Vacatiegelden Bestuurders KHN 2022 
 

De vacatiegelden 2022 zijn gebaseerd op de vacatiegelden 2021 welke met 1,4% zijn geïndexeerd.  
 
Landelijk Bestuur 

• Voorzitter      € 100.000 per jaar 
o t/m mei: €41.667 
o juni t/m dec: € 58.333 

▪ Vacatiegeld: € 43.750 
▪ Max. declaraties: € 14.583 

• Bestuurslid      € 28.670 per jaar 

• Voor LB-leden die op meer dan 100 km van Woerden wonen geldt een (facultatieve) toeslag voor 
reistijd en reiskosten: 

o 100 - 149 km:  +10% 
o 150 - 199 km:  +15% 
o 200 km en meer: +20% 

 
Ledenraad  

• Vergadering zonder overnachting: € 372 

• Vergadering over twee dagen doorlopend: € 744 

• Plus de standaard reiskostenvergoeding 
 
Bestuurscommissies (zoals commissie Sociale Zaken en Financiële Commissies) 

• Voorzitter: € 297 per vergadering (was € 292): de werkgroep vindt dit nog steeds een reële 
vergoeding. De voorzitter ontvangt meer omdat hij/zij vaak ook een representatieve functie 
heeft en/of ook tussentijds afstemt met het bedrijf. 

• Lid: € 183 per vergadering (was € 180) 

• Plus de standaard reiskostenvergoeding 

• Nieuw: Dit tarief geldt dan ook voor landelijke, externe vertegenwoordigingen als daarvoor 
extern geen vergoeding wordt verstrekt (bijv. bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven) 

 
Werkgroepen (zoals de werkgroep Vereniging, die gedurende een beperkte tijd in functie zijn) 

• € 183 per vergadering (voorheen werd geen onderscheid gemaakt tussen werkgroepen en 
klankbordgroepen en werd altijd het klankbordtarief gehanteerd of geen vergoeding verstrekt) 

• Plus de standaard reiskostenvergoeding 

• Geen apart voorzitterstarief 
 
Klankbordgroepen (komen incidenteel bij elkaar om iets te kunnen toetsen) 

• € 117 (was € 115) 

• Plus de standaard reiskostenvergoeding 

• Nieuw: Dit tarief geldt ook bij tussentijdse afstemming die nodig is voor het vervullen van 
landelijke, externe functies namens KHN (zie ook onder bestuurscommissies) 

 
 
 
NB: Bij de commissie Projectenpot geldt als complicerende factor dat veel werkzaamheden buiten vergaderingen om zullen 
plaatsvinden. Daarom adviseert de werkgroep om de leden van deze commissie voor dit jaar (uitsluitend) per vergadering 
een vergoeding te geven op het niveau van een bestuurscommissie en na een jaar te evalueren hoe groot de inzet buiten 
vergaderingen om is geweest. Op basis daarvan kan worden besloten de vergoeding (met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari 2019) te verhogen als dit nodig is.  

 



 
 
 
 
 
VERSLAG    

20211214_vrsl_LR_Verslag Ledenraad 14 december 2021 

Vergadering van de Ledenraad van Koninklijke Horeca Nederland 
14 december 2021 van 13.00 – 16.00 uur in Marriott Hotel Rotterdam 
 

 
01. 
 
 

Opening en vaststelling van de agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vandaag is een gastspreker 
uitgenodigd, die toelichting komt geven op de lobby. Hiervoor is tijd ingeruimd tijdens agendapunt 3. 
De update over corona wordt eveneens onder punt 3 behandeld, aanvullend wordt een timeline 
presentatie gegeven over alle activiteiten van KHN betreffende lobby en communicatie rondom 
corona vanaf begin september tot heden. Het LB wil de vraagstukken rondom het wetsvoorstel voor 
2G bespreken tijdens de rondvraag.  
De voorzitter wil ondanks de volle agenda ook de tijd nemen voor de discussies. De agenda is met 
deze wijzigingen vastgesteld. 
 

02. 
 
 
 
 
 

Verslag vergadering Ledenraad 28 september 2021 
- A097: via diverse kanalen is de uiterste inleverdatum voor de definitieve berekening van de NOW 
aan de leden gecommuniceerd. 
- A098: in de vorige vergadering van de Ledenraad is gemeld dat inkomende reizigers van buiten 
de EU problemen ondervinden omdat hun vaccinatiebewijs niet kan worden ingelezen in de 
Nederlandse QR-App. Hierdoor moeten zij dagelijks testen. Het bedrijf heeft dit aangekaart bij EZK 
en via andere gremia, o.a. Gastvrij NL. Er is nog geen oplossing maar er wordt aan gewerkt. 
- A099: Saskia Geraeds, Danielle Vergeer en Merijn Jansma zijn bij elkaar geweest om de wijze 
van aanpak van het personeelstekort in de horeca te bespreken. Zij stellen voor om een werkgroep 
te vormen die dit verder uitwerkt. Het bedrijf heeft alvast een startpresentatie gemaakt waaruit blijkt 
dat een integrale benadering nodig is en die desgewenst als basis kan dienen voor de werkgroep. 
- Pagina 3, agendapunt 6: Besluitnotitie verlening zittingstermijn voorzitter in verband met 
uitzonderlijke (corona)situatie - de tekst van deze passage wordt op verzoek van de Ledenraad 
gewijzigd:  
Ton Duivenvoorden licht toe dat de werkgroep Vereniging al een nieuw functieprofiel voor een 
nieuwe verenigingsvoorzitter heeft opgesteld (vastgesteld in de maartvergadering van de 
Ledenraad), die volgend jaar mei geïnstalleerd zou moeten worden Ook de werving en selectie van 
de nieuwe verenigingsvoorzitter een procedure is die zorgvuldig moet worden doorlopen.  
“De Ledenraad besluit op voorstel van de werkgroep Vereniging om de zittingstermijn van Robèr 
Willemsen eenmalig met één jaar te verlengen tot juni 2023 opdat hij zijn “klus” (alles rondom de 
coronacrisis) kan afmaken. Robèr is hiertoe bereid. De Ledenraad verleent dispensatie om op dit 
punt af te wijken van de statuten en het huishoudelijk reglement.” 
- A100: voortgang ICT is geagendeerd (agendapunt 07b). 
- A101: het bedrijf heeft met de RM de acties m.b.t. de watersnoodramp in Limburg opgepakt en 
afgerond. 
- A102: voorstel om een evenement of vergadering van KHN in 2022 te laten plaatsvinden bij de 
Floriade is werkafspraak. 
 
Het verslag wordt met genoemde wijziging vastgesteld, met dank aan de opsteller. 
 

03. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen / ingekomen stukken 
a) Lijst tussentijdse besluiten 
Er zijn geen tussentijdse besluiten van de Ledenraad geweest. 
 
b) Voortgang corona 
Robèr praat de Ledenraad bij over de recente ontwikkelingen na het Teamsoverleg LB en 
Ledenraad van afgelopen vrijdag. Vanavond is een persconferentie waarin naar verwachting wordt 
aangekondigd dat de nu geldende maatregelen van kracht blijven tot 8 januari 2022. Ook is 
duidelijk geworden dat alle besluiten worden doorgeschoven naar het nieuwe kabinet.  
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KHN blijft ondertussen actief en heeft input gegeven aan Tweede Kamerleden in verband met de 
stemming over twee belangrijke moties vanmiddag o.a. betreffende de aanpassing op de NOW 
voor starters. 
Dirk meldt dat hij via de Hotrec van Duitsland heeft vernomen dat Duitsland een maximum van €52 
miljoen hanteert om aanspraak te kunnen maken op financiële steun voor bedrijven. De 
Nederlandse regering beweert dat het maximum voor aanspraak op de TVL zoals door de EU 
opgelegd €2,3 miljoen zou zijn. Dit is zeer interessant voor de groep leden die nu buiten de boot 
valt, voor KHN reden om dit uit te diepen. Omdat het geen eenvoudige materie is, vergt dit nog wel 
wat uitzoekwerk en wordt er nog niet verder over gecommuniceerd.  
 
Marco merkt op dat de horeca, nu deze vanaf 17.00 uur moet sluiten, veel in het nieuws is over 
steun en de NOW. Terwijl in de periode hiervoor, toen iedereen behalve nachtleven open was, er 
niet zoveel aandacht voor was, terwijl er toen ook geen NOW was. Hij pleit ervoor om straks, als de 
reguliere horeca open mag en nachtleven nog niet én NOW er weer af gaat, we een vuist blijven 
maken voor het nachtleven en behoud NOW. Robèr vindt dit een terecht punt en zegt toe dat dit 
wordt opgepakt.  
 
c) Gastspreker Public Matters 
Dirk licht toe dat we continu onze eigen lobby en strategie onder de loep nemen. Voor een 
objectieve toets hebben we Pieter Walraven uitgenodigd, managing director van Public Matters, 
een gerenommeerd lobbykantoor gespecialiseerd in het geven van lobbyadvies, en hem gevraagd 
hoe hij aankijkt tegen de lobby van KHN. 
 
Pieter begon met de opmerking dat hij niet verwacht dat de situatie in de horeca heel anders was 
geweest als KHN de lobby anders had gevoerd. Wel had hij een aantal tips en adviezen: 
- Een branchevereniging moet balanceren tussen wat leeft bij achterban en wat beleidsmatig 

nodig is. Dat is heel lastig. Je moet op de stoel van de ambtelijke beleidsmakers gaan zitten en 
je bij oplossingen ook verplaatsen in wat voor hen haalbaar is, maar daarbij moet je nadrukkelijk 
ook de eigen ledenbelangen niet uit het oog verliezen. Het is belangrijk dat leden weten en 
begrijpen dat niet alles haalbaar is, omdat ook andere belangen moeten worden meegenomen.  

- Knip je doelen op: de invloed die een Kamerlid heeft, is ook beperkt. Onderscheid daarom 
subdoelen waarlangs je in kleine stapjes naar het doel toewerkt. Er zijn geen quick wins. Het 
gaat vaak om kleine proceselementen. 

- Heb cognitieve empathie, wat betekent dat je je ook verplaatst in de positie van beleidsmakers 
en zorg dat je een timeline hebt voor de lange termijn lobby. Alhoewel er weinig zekerheden zijn, 
kun je als brancheorganisatie wel toekomstscenario’s maken. 

  
Daarnaast had hij een aantal observaties t.a.v. KHN: 
- De horeca spreekt nu met één stem en dat is een groot goed. Als je bijv. kijkt naar de agrarische 

sector, dan zie je versnippering doordat meerdere partijen de sector vertegenwoordigen. De 
overheid kan dan kiezen met wie ze in gesprek gaan of gaat het gesprek niet aan. 

- Geen enkele brancheorganisatie zit rechtstreeks aan de knoppen. KHN lobbyt heel veel samen 
met VNO-NCW en MKB-NL en ook hun invloed heeft grenzen. Desondanks is het belangrijk om 
lid te zijn want zij zitten vaak al op een heel vroeg moment bij de politiek aan tafel.  

- Investeer in het helpen van Kamerleden door ze extra munitie te geven. 
- Corona “moeheid” kan tot gevolg hebben dat een scherpe toon richting Den Haag wordt 

gekozen. Maar dit kan de relatie met hen beschadigen waardoor in de toekomst lobby lastiger 
wordt. Iedere politicus begrijpt dat je soms hard moet uithalen omdat je achterban dit van je 
vraagt. Maar omgekeerd moeten brancheorganisaties en leden er ook begrip voor hebben dat 
niet alles haalbaar is en moet aan verwachtingsmanagement worden gedaan; geef ook aan wat 
de beperkingen zijn. Neem leden bijvoorbeeld mee bij werkbezoeken met Den Haag zodat ze dit 
ook zelf ervaren. Een juridische zaak vergemakkelijkt het gesprek met politiek en overheid vaak 
niet; de luiken kunnen hierdoor juist meer dicht gaan. Het is dus een uiterste redmiddel. 



 
 

20211214_vrsl_LR_Verslag Ledenraad 14 december 2021 3/ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A105 

- Compliment over het gebruik van social media door KHN. Hier ligt een grote kans: 99% van de 
Kamerleden zit op Twitter, dat kan nog beter worden gebruikt als “wapen” maar ook om leden 
nog beter te betrekken. 
LB en Ledenraad hebben de ervaring dat social media ook veel negativiteit opwekt. Leden die 
daar een hele harde toon bezigen, versterken de gedachte dat KHN landelijk tekort schiet. Het 
advies van Pieter was om toch te proberen in gesprek te blijven met deze ledengroepen, helder 
aan te geven wat bereikt is (ook al zijn er nog steeds leden die pijn hebben) en ook je 
beperkingen te noemen.  

 
Pieter adviseert KHN: 
- om de tone of voice te herijken. Evalueer hoe iets is overgekomen, wat Den Haag van ons 

verwacht en wat dus effectief is voor je leden.  
- tevens ook te kijken naar wat je zelf kunt doen of geven. Pieter mist in ons verhaal de 

toegevoegde waarde van de horeca aan de samenleving: Wat brengt de horeca zelf in bij het 
coronavraagstuk? De discussie lijkt nu teveel te gaan over de steunpakketten terwijl het vooral 
zou moeten gaan over de maatschappelijke rol als ontmoetingsplek, veiligheid, sociale vangnet 
en werkgelegenheid. Met deze toegevoegde waarde investeert de horeca in een 
toekomstbestendige relatie met de politiek. Die input is er wel, maar haalt niet altijd het nieuws, 
omdat dat minder nieuwswaardig is dan een ronkende uithaal. Het nieuwe kabinet is een goed 
moment om de toon van KHN te herijken.  

- Daarnaast geeft Pieter aan dat er een kans ligt voor een apart commissiedebat over de 
horecasector. Die is er nog niet geweest en de sector is er belangrijk genoeg voor. Er is 
bijvoorbeeld wel een Algemeen Overleg Toerisme. Debat is geen doel op zich maar geeft ruimte 
voor meer diepgang en voor moties waarmee beleid weer een beetje kan worden bijgestuurd. 

 
De voorzitter bedankt Pieter voor zijn heldere toelichting.  
 
d) Presentatie lobby KHN  
Dirk heeft het bedrijf gevraagd om een timeline presentatie te maken over alle activiteiten van KHN 
betreffende lobby en communicatie rondom corona vanaf begin september tot heden. Belangrijkste 
doel van deze presentatie is om andere bestuurders en leden mee te nemen in wat er is gedaan, 
maar tevens wil het LB feedback van de Ledenraad over wat is goed gegaan en waar kan het beter. 
KHN bedrijf is bezig om deze timeline uit te breiden vanaf het begin van de crisis. 
 
De presentatie wordt ter vergadering aan de Ledenraad gemaild.  
Morgenochtend heeft het LB een Teamscall met de regiovoorzitters, ook de Ledenraad is hiervoor 
uitgenodigd. Daar zal het LB de presentatie ook delen met de vraag om deze te bespreken met 
bestuurders en leden en hen te vragen waar zij verbeteringen zien en hoe we meer zouden kunnen 
bereiken. De presentatie wordt ook via een nieuwsbrief gedeeld met bestuurders, vergezeld van 
een filmpje met een korte inleiding door Robèr. De Ledenraad wordt gevraagd de presentatie nu 
nog niet te delen, maar pas na het overleg met de regiovoorzitters morgen.  
 
Marco vraagt aandacht voor de positie van de nachtelijke horeca. Zij werken aan een brief over 
uitkoopregelingen voor nachthoreca en hij vraagt of deze brief namens KHN kan worden 
verzonden. Het LB is bereid deze brief mede te ondertekenen maar waarschuwt dat ze voor het 
nieuwe kabinet geen beweging bij de politiek moeten verwachten. 
 

04. 
 
 
B087 
A106 
 

Beleidsplan en standpuntenwijzer KHN 2022 – 2024 
Merijn meldt dat het beleidsplan op verzoek van de Ledenraad in een overzichtelijke lay-out is 
gezet. De Ledenraad complimenteert het bedrijf met de nieuwe look en is akkoord met het KHN 
Beleidsplan 2022 - 2024. 
De Ledenraad gaat onderling aan de slag met de prioritering van de beleidsthema's, met deze 
verduidelijking kan het bedrijf haar werkprocessen ook beter inrichten. 
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De standpuntenwijzer is een dynamisch stuk, wanneer er lopende het jaar nieuwe ontwikkelingen 
zijn, worden standpunten bekeken en indien nodig herzien. Eén keer per jaar wordt de 
standpuntenwijzer aan de Ledenraad voorgelegd.  
De Ledenraad stemt in met de standpuntenwijzer 2022.  
 
De Ledenraad noemt het personeelstekort als één van de belangrijkste thema's voor de komende 
tijd. Het oplossen van het personeelsprobleem is complex. Merijn licht toe dat hij met Saskia en 
Danielle heeft overlegd over arbeidsmarkt en personeel in de horeca. Zij stellen voor om een 
werkgroep te vormen die de aanpak gaat bespreken. Het bedrijf heeft alvast ter ondersteuning een 
presentatie gemaakt waarin de complexiteit van het vraagstuk wordt weergegeven. Deze 
presentatie kan desgewenst als startnotitie voor de werkgroep dienen. De presentatie wordt ter 
vergadering aan de Ledenraad gemaild.  
De Ledenraad benoemt uit haar midden een werkgroep arbeidsmarkt en personeel, die aan de slag 
gaat met de ontwikkeling van een integrale visie op het personeelstekort in de horeca (resulterend 
in een actieplan). Rob Hemmes, Jan Witmer, Sander Wind en Danielle Vergeer vormen de 
werkgroep, ondersteund door Fabienne Bont, die als verenigingssecretaris het proces kan 
begeleiden. 
 

05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B089 
 
 
 
 
 
 
 
 
A108 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting KHN 2022 
Saskia licht toe dat in 2019 middels een besluit van de Ledenraad de contributie voor 2 jaar is 
verhoogd met €50 om het digitaliseringstraject te kunnen financieren. De begroting 2022 is conform 
voorgaande jaren opgesteld, zonder rekening te houden met verdere impact van corona. Om als 
vereniging voldoende slagkracht te behouden, is de contributieverlaging met gemiddeld €50 in deze 
begroting niet doorgevoerd. In de aparte bijlage met een overzicht van de effecten op de begroting 
met het terugnemen van de gemiddelde verhoging van €50 wordt zichtbaar dat er jaarlijks een 
tekort op de begroting ontstaat van €725K. Deze jaarlijkse tekorten zullen op termijn ons 
weerstandsvermogen en vermogenspositie aantasten. Daarnaast vindt het LB het belangrijk om in 
deze crisistijd de slagkracht van de vereniging te houden en vol in te kunnen zetten op het herstel 
van de sector. Het LB stelt daarom voor om de tijdelijke verhoging van €50 te continueren. 
De begroting is met de FC besproken. In haar advies stelt de commissie dat zij zich goed kan 
vinden in de overwegingen van het LB.  
Op 30 november vond een vragenuurtje plaats voor de Ledenraad met de penningmeester en 
hoofd financiën, waar zich twee personen voor hadden aangemeld.  
Ton wees op de onvolledige weergave van het vacatiegeld van de voorzitter en heeft gevraagd om 
een uitsplitsing. Dit is verwerkt in de bijlage die als tafelstuk is uitgedeeld. 
 
De Ledenraad kan zich vinden in het voorstel van het LB met bovenstaande motivatie om de 
contributie voor 2022 nog niet te verlagen met gemiddeld €50.  
Dennis Boom geeft aan dat het niet een stilzwijgende contributieverhoging mag zijn en is principieel 
geen voorstander van het behoud van de €50 voor 2022. 
Omdat de facturatie van de contributie voor het komende jaar in oktober al plaatsvindt, en het LB 
intrekken van de € 50 niet verstandig vindt omdat de coronacrisis nog niet voorbij is, is de in 
rekening gebrachte contributie gelijk aan vorig jaar, waarbij alleen de indexatie heeft 
plaatsgevonden. De Ledenraad besluit om geen aparte toelichting te sturen, omdat deze meer 
vragen oproept en onduidelijkheid geeft. 
De Ledenraad wil de (eventuele) teruggaaf van de contributieverhoging volgend jaar in de 
jaarvergadering bespreken, dus tijdig voor de contributierun voor 2023. 
Dirk geeft de Ledenraad een update over de ontwikkelingen van het digitaliseringstraject. Hij meldt 
dat in november is gebleken dat de leverancier de offerte vanuit de blauwdrukfase fors overschrijdt. 
KHN heeft hierop het project stilgelegd. Eind vorige week is een aantal scenario's uitgewerkt, ook 
de advocaat van KHN onderzoekt eventuele aansprakelijkheidsstelling, omdat KHN extra kosten 
maakt vanwege de verlenging van licenties en door uitstel van kostenbesparingen, zoals de 
structurele vermindering van het aantal FTE's. De scenario's worden met het LB besproken. Saskia 
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B090 
 
 

geeft aan dat de kosten voor ICT die dit jaar niet gemaakt worden (en het bijbehorende budget), 
worden doorgeschoven naar volgend jaar.  
 
Ledenraad gaat akkoord met de enkelvoudige begroting van KHN 2022.  
Dennis Boom onthoudt zich van stemming vanwege zijn principiële bezwaar tegen de continuering 
van de contributieverhoging. 
Marco meldt dat hij nog steeds meldingen ontvangt van penningmeesters dat zij nog steeds moeite 
hebben met de verouderde administratiesoftware, vooral met de betaallink. Sander antwoordt dat 
de verbetering is opgenomen in het digitaliseringstraject. Verzenden en handling van facturen wordt 
op termijn geoutsourced. Daarnaast wordt voor de betaling van de afdelingsbijdrage ook naar een 
oplossing gezocht, op dit moment is hij voor de Stichting KHN Afdelingen en de BV's in 
onderhandeling met een partij. 
 

06. 
 
 
 
 
B091 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B092 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B093 
A109 
 

Werkgroep Vereniging 
a.1) Voorzitterschap Ledenraad 
De werkgroep vereniging heeft een voorstel voorbereid om voor de Ledenraad een eigen 
(technisch) voorzitter te benoemen. In de nagezonden notitie wordt de taakomschrijving en het 
profiel uitgeschreven.  
De Ledenraad stemt in met het voorstel voor een eigen voorzitter die de Ledenraadsvergaderingen 
voorzit en de verbinding vormt tussen Ledenraad en LB/bedrijf bij o.a. de voorbereiding van 
Ledenraadsvergaderingen. Dit maakt de positie van landelijk (verenigings)voorzitter Robèr 
Willemsen ook eenvoudiger doordat er een duidelijke scheiding komt tussen LB en de Ledenraad, 
die de koers vaststelt en toezicht houdt.  
Geerlof Kanis is bereid om deze taak op zich te nemen tot het eind van zijn tweede zittingstermijn 
als Ledenraadslid over twee jaar.  
 
a.2) Model agenda Ledenraad 
In dezelfde notitie wordt een voorstel gedaan over de indeling en vaste onderwerpen van de 
agenda voor de Ledenraadvergaderingen. De Ledenraad is akkoord met deze indeling. 
 
a.3) Communicatie Ledenraad 
De Ledenraad is nog met elkaar in gesprek over de wijze waarop zij de eigen communicatie richting 
bestuurders en leden wil vormgeven. De Ledenraad heeft hiervoor een afspraak gemaakt met 
Shanna Holthaus, hoofd marketing en communicatie. 
Dirk vraagt de Ledenraad om afspraken niet rechtstreeks met het bedrijf te maken, alle 
communicatie van LB en Ledenraad naar bedrijf en v.v. loopt altijd via hem of Linda in verband met 
afstemming en professionaliteit, opvolging en terugkoppeling. Daarnaast is het belangrijk dat de 
Ledenraad zich bewust blijft van haar rol: als je én opdrachtgever én controleur bent, kan dit 
conflicteren.  

 

b) Voorstel regeling onderscheidingen 
De Ledenraad kan zich vinden in de aangegeven denkrichting in de notitie voor onderscheidingen 
van de vereniging. Dit betekent dat er een aparte adviescommissie komt en een extra 
“onderscheiding” bij wijze van een bijzonder “dank-je-wel”. Het bedrijf komt in de volgende 
Ledenraad met een uitgewerkt voorstel. 
 

07. 
 
 
 

Overig 
a) Financiële rapportage KHN Q3 
Saskia licht toe dat de rapportage P9 een verbetering aangaf van €256K, in P11 is die verbetering 
nog verder toegenomen en is zelfs een klein positief resultaat ontstaan. Hoewel dit deels wordt 
veroorzaakt door projecten die door corona niet zijn doorgegaan, is het bedrijf ook scherp op de 
kosten. De penningmeester complimenteert het bedrijf. 
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De Ledenraad merkt op dat kosten derden een grote kostenpost is en vraagt of deze taken niet zelf 
kunnen worden gedaan. Dirk licht toe dat we proberen om zo min mogelijk uit te besteden, maar dit 
taken betreft waarvoor kennis nodig is die we zelf niet in huis hebben, zoals accountant (BDO), 
reclamewerk, enquêtes, advocaatkosten etc. 
 
b) Voortgang ICT Project 
Is besproken onder agendapunt 5 Begroting.  
 
c) Benoemingen door het LB 
- Krista Nauta zal per 1 oktober terugtreden als bestuurder Pensioenfonds Horeca & Catering.  
Het bestuur heeft Sanne Rogs voorgedragen voor als kandidaat voor het bestuur van 
Pensioenfonds Horeca & Catering. Zij wordt door het Pensioenfonds Horeca & Catering benoemd. 
- Het LB heeft ingestemd met de herbenoeming van Hajé de Jager als bestuurslid van 
Examenwerk. 
- Het LB heeft Pim Hangjas benoemd tot lid van verdienste van de vereniging. 
 

08. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A110 
 

Rondvraag en actualiteiten 
De voorzitter licht toe dat het Kabinet een wetsvoorstel heeft ingediend dat het mogelijk maakt om 
2G in te voeren. 2G zou ruimte kunnen geven aan sectoren die anders gesloten blijven (zoals 
nachtleven). Er is nog veel onduidelijk aan het voorstel omdat uitwerking plaatsvindt in een 
ministeriële regeling: zo weten we niet of andere maatregelen komen te vervallen als 2G geldt. Dit 
maakt het risicovol om hier nu al openlijk voor te pleiten. Eerst willen we de voorwaarden weten. 
Achter de schermen zal KHN aangeven dat 2G niet gepaard moet gaan met andere regels voor de 
horeca en dat dan ook het nachtleven open moet kunnen blijven.  
KHN zal verder niet meewerken aan tijdelijke oplossingen die op de lange termijn weinig soelaas 
voor de horeca bieden. Er moet worden ingezet op langere termijn oplossingen die voorkomen dat 
de horeca iedere keer stilgelegd moet worden als corona weer opvlamt.  
  
Robèr merkt op dat er ook sprake is van een wetsvoorstel CTB op de werkvloer, maar de vraag is 
of dit wetsvoorstel er komt omdat dit onder zwaar vuur ligt van de werkgeversverenigingen en de 
vakbonden.  
 
Marco pleit ervoor om ook de nachthoreca te betrekken in de discussie rond 2G en de 
mogelijkheden die dit voor hun sector zou kunnen betekenen, hun belangen moet KHN ook blijven 
steunen. Robèr zegt toe dit in een call met nachtbelang te willen bespreken. 
 
Rondvraag 
- Guido vraagt aandacht voor horecabedrijven in de grensstreek: veel Nederlanders gaan in het 
buitenland op stap omdat daar winkels en horeca gewoon geopend zijn.  
Tevens vraagt hij of het lidmaatschap van VNO-NCW en/of MKB-NL nog zinvol is nu KHN heel veel 
lobby zelf doet? Robèr geeft aan dat KHN zeker profiteert van hun ingangen in de politiek. Zij zitten 
aan tafel waar individuele brancheorganisaties dat niet kunnen. Het lidmaatschap wordt jaarlijks 
geëvalueerd. 
Daarnaast vraagt hij aandacht voor de problematiek rondom het afstorten van contant geld. Er zijn 
te weinig apparaten, die ook nog vaak buiten werking zijn. Dirk meldt dat dit in het Maatschappelijk 
Overleg Betalingsverkeer (MOB), overlegorgaan van De Nederlandsche Bank waar KHN zitting in 
heeftwordt besproken, evenals de hoge kosten die banken berekenen voor coupures van 200 en 
500 euro. Ook hier wordt lobby op gevoerd. 
Tot slot vraagt Guido of de opbrengsten voor leden en voor KHN van Buma/Sena nog in verhouding 
staan tot de inspanning en de risico’s. De regio ziet graag dat KHN een hogere korting 
uitonderhandelt. Dirk antwoordt dat de korting stapsgewijs terug gaat (verplichte afbouw) maar 
dankzij KHN gaat dit langzaam voor KHN-leden. Er komt een keer een omslagpunt dat KHN moet 
gaan afwegen of het nog de moeite is. Volgens Sena zijn wij na 1 januari 2022 nog de enige partij 
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die een korting ontvangt hoger dan 19,5% (wat eigenlijk het maximum is). Teruggaan naar de 
onderhandelingstafel voor een hogere korting is een volledig kansloze missie. Alles is ook al 
juridisch voorgelegd en onderzocht. 
- Ton vraagt of er al duidelijkheid is over een nieuwe cao. Dirk antwoordt dat hierover nog weinig te 
melden is. De bonden hebben de huidige cao per 1 januari 2022 opgezegd. KHN en bonden zijn 
momenteel in constructief overleg met elkaar.  
Rob Hemmes meldt dat in het HR managers overleg is gesproken over een aparte cao voor 
hotellerie. Dirk antwoordt dat een groep bedrijven of zelfs één groot bedrijf een eigen cao kan 
maken. Een aparte cao voor hotels is niet iets dat KHN als signaal heeft gehoord. 
- Dennis meldt dat de zelfevaluatie van de Ledenraad nog loopt. 
- Sander licht toe dat de achterban behoefte heeft aan informatie over wat er gaat gebeuren en stelt 
voor een document of animatie te maken van een herstelplan of toekomstvisie van KHN na corona. 
Robèr vindt dit een prima idee maar pas als vanuit het Kabinet meer duidelijkheid is gegeven en er 
meer zekerheid is voor een langere periode. Dat zou volgens hem een goede timing zijn om zo’n 
filmpje positief en vanuit kansen naar buiten te treden. T.z.t. wordt dit afgestemd met MarCom. 
- Hajé stelt voor om te kijken naar de toekomst van KHN en na te denken over ons bestaansrecht. 
Hoe past innovatie hierin, kunnen we big data inzetten, hoe gaan we om met gedragspatronen en 
de veranderende sector. Dirk antwoordt dat dit ook behoort bij het actiepunt over innovatie (A081) 
en de prioritering door de Ledenraad. Hetzelfde geldt ook voor vragen als: moet KHN dé autoriteit 
zijn, zo ja wat is daarvoor nodig aan kennis, data. Dit is een afweging en keus van LB en Ledenraad 
en is bij uitstek iets om het strategisch over te hebben.  
 
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan de Ledenraad. De volgende vergadering van de 
Ledenraad vindt plaats op dinsdag 8 maart 2022. 
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Status en voortgang openstaande actiepunten uit de vergaderingen van de Ledenraad. 
 
 

Actiepunt Omschrijving Status 

   

A081 Hajé ziet dat onze wereld, ook die van de horeca, door de 
coronacrisis verandert en voorziet dat de traditionele 
horeca het niet gaat redden zonder innovatie. Hij stelt een 
werkgroepje met creatievelingen voor dat gaat nadenken 
over nieuwe formules en innovaties. Robèr zegt toe dat het 
hiernaar zal worden gekeken. 

Wordt opgepakt 

A103 Rob Baltus geeft aan dat de penningmeesters moeite 
hebben met de administratie software, dat volgens hen niet 
gebruiksvriendelijk is. Robèr vraagt de regiovoorzitters om 
een inventarisatie te maken bij de penningmeesters waar 
zij tegenaan lopen. Dan kan het bedrijf hier actie op nemen. 
 

14/12 Sander meldt tijdens 
de LR dat de handling van 
facturen wordt op termijn 
geoutsourced. Daarnaast 
wordt voor de betaling van de 
afdelingsbijdrage ook naar 
een oplossing gezocht, op dit 
moment is hij voor de 
Stichting KHN Afdelingen en 
de BV's in onderhandeling 
met een partij. 

 
 
 
  



 
 

20211214_vrsl_LR_Verslag Ledenraad 14 december 2021 9/ 9 

Presentielijst leden van de Ledenraad tijdens de vergadering van de Ledenraad gehouden op 
14 december 2021 in Marriott Hotel Rotterdam. 
 
  

 
 

 
LEDENRAAD 
Ton Duivenvoorden (district Groningen,  
 Friesland, Drenthe en Overijssel) 
Geerlof Kanis (district Groningen,  
 Friesland, Drenthe en Overijssel) 
Hajé de Jager (district Midden-Nederland  
 en Flevoland) 
Rob Baltus (district Noord-Holland en  
 Amsterdam)  
Sander Wind (district Gelderland) 
Guido Kreutzer (district Noord- Midden en 
 Zuid-Limburg) 
Jan Witmer (district Midden- West en Oost- 
 Brabant) 
Danielle Vergeer (district Zeeland en Zuid- 
 Holland Noord en Zuid) 
Hans van der Linde (Eten) 
Marco Oskam (Drinken) 
Rob Hemmes (Overnachten) 
Dennis Boom (grote horecabedrijven) 
Ruud Lozeman (kleine horecabedrijven) 
Robbert de Veen (KHN Jong) 
Arjan de Waard (G4) 
 
 
FINANCIËLE COMMISSIE 
Geerlof Kanis (voorzitter FC) 
 
 
 
 
 

  
LB EN DIRECTIE 
Robèr Willemsen (voorzitter) 
Merijn Jansma (secretaris) 
Saskia Geraeds (bestuurslid) 
JanBas van Aalderen (bestuurslid) 
Dirk Beljaarts (algemeen directeur) 
Fabienne Bont (directiesecretaris) 
Linda Risseeuw (verslag) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



V
er

en
ig

in
g

ss
tr

u
ct

u
u

r 
K

o
n

in
kl

ij
ke

 H
o

re
ca

 N
ed

er
la

n
d

Ruim 19.000 horecabedrijven
Uit alle geledingen van de horeca

Ledenraad
Hoogste besluitvormend orgaan; stelt beleid op hoofdlijnen vast

16 leden = Vertegenwoordigers namens:

8 kiesdistricten (= 16 regio’s)
1 G4

1 KHN Jong
1 Grote bedrijven
1 Kleine bedrijven

1 Eten, Drinken, Overnachten en Vrije tijd

Ruim 240 afdelingen
Verantwoordelijk voor lokale belangenbehartiging

16 regio’s
Verantwoordelijk voor regionale belangenbehartiging

Bedrijf

Commissie sociale zaken

Financiele commissie

Voordrachtcommissies

Landelijk Bestuur
Dagelijks bestuur van de vereniging; Bereidt besluitvorming door  

Ledenraad voor en zorgt voor uitvoering. 
4 leden

Lokale platforms waaronder 
G4 en KHN Jong
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