Amstelveen, 17 maart 2020

Geachte minister Koolmees,
We hebben begrip voor de maatregel van het kabinet dat alle eet- en drinkgelegenheden vanaf
zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april dicht moeten blijven. Deze algehele
maatregel treft de Horeca branche als geheel enorm. Veel Ondernemers zullen nu overgaan tot het
aanvragen van werktijdverkorting voor hun personeel.
Gezien de bijzondere omstandigheden vragen wij namens bijna 2500 Aziatische restaurants, 5700
frituurzaken en 600 ijssalons uw aandacht voor het volgende.
Volgens de Werktijdverkorting kunnen werkgevers de eerste twee maanden maximaal 75% van het
loon van de werknemers vergoed krijgen en na twee maanden is dat slechts 70%. Echter, zij moeten
de werknemer wel 100% van het salaris uitbetalen. Veel ondernemers komen hierdoor in de
financiële problemen, omdat ze een aanzienlijk deel van de salariskosten en werkgeverslasten zelf
moeten dragen bovenop de overige vaste lasten. Ook moeten ze het volledige salaris van de
werknemers voorfinancieren. U begrijpt dat dit – gelet op het feit dat de horeca tot 6 april gesloten
zal zijn - voor veel kleine ondernemers tot faillissement kan leiden.
Tegen deze achtergrond willen wij graag met u in gesprek over een drietal aanpassingen aan de
huidige regeling:
1) Het tijdelijk aanpassen van het percentage dat door het UWV aan de ondernemers vergoed
wordt, van respectievelijk 75% en 70% naar 100% van de loonsom inclusief de
werkgeverslasten, zolang de sluiting van de horeca vanuit overheidswege van kracht is;
2) Het aanbieden van een voorschot aan ondernemers zodat de zij hun werknemers (op tijd)
kunnen betalen. Op dit moment moeten ondernemers dit zelf voorfinancieren terwijl de
inkomsten grotendeels of volledig zijn weggevallen;
3) Het voor ondernemers mogelijk maken om een reeds verkregen vergunning te wijzigen of
een aanvullende vergunning voor de resterende uren aan te vragen. Een groep ondernemers
heeft eerder al een aanvraag voor werktijdverkorting toegewezen gekregen. In veel gevallen
was deze vergunning voor minder dan 100% van het aantal uren. Bij het doen van de
aanvraag konden zij niet voorzien dat de regering alle horeca zou verplichten te sluiten. Nu
blijkt dat de vergunning niet meer kan worden gewijzigd, alleen bij een verlenging na zes
weken.

Wij willen u vragen om in deze bijzondere omstandigheden flexibel en ruimhartig met deze regeling
om te gaan. Daarbij sluiten we ons aan bij de eerdere oproep van Koninklijke Horeca Nederland.
Wij vernemen graag spoedig uw antwoord.
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