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Amstelveen, 13 oktober 2020 

 

 

Hooggeachte mevrouw Keijzer, 

  

Uit de media hebben wij vernomen dat het kabinet vanavond de sluiting van de horeca zal 

aankondigen voor een periode van minimaal 2 weken. Na de eerdere sluiting aan het begin van de 

crisis komt deze beslissing hard aan bij de horecaondernemers.  

  

Hoewel wij begrip voor het kabinet hebben dat extra maatregelen om de verdere verspreiding 

van het coronavirus tegen te gaan noodzakelijk zijn, vinden wij de aangekondigde maatregelen 

voor de horeca onrechtvaardig. Uit de cijfers van het RIVM blijkt dat de meeste besmettingen in 

de thuis- en werksituatie (56,5 en 12,7%) plaatsvinden. Slechts 2,9% van de besmettingen is te 

herleiden naar de horeca. De maatregel om de horeca voor minimaal 2 weken te sluiten is dan 

ook niet te wijten aan de horeca zelf, maar deze beslissing is door de overheid op andere 

gronden genomen en raakt de horeca buitenproportioneel.  

  

Door de eerdere sluiting van de horeca aan het begin van de crisis zijn veel ondernemers in de 

financiële problemen gekomen. Het steunpakket van de overheid was bij lange na niet toereikend 

om alle vaste kosten te dekken en veel ondernemers waren genoodzaakt de reserves die zij in de 

afgelopen jaren hebben opgebouwd in te zetten om hun zaak open te houden en de 

werkgelegenheid te waarborgen.  

  

De aangekondigde sluiting zal vergaande gevolgen hebben voor het voortbestaan van veel 

horecazaken in Nederland en dus voor de werkgelegenheid. 

  

Gezien het feit dat de horeca door deze sluiting wederom hard getroffen wordt, terwijl zij maar 

een heel klein aandeel heeft in de verspreiding van het virus, vragen wij u om een aanvullend 

steunpakket voor deze hard getroffen sector. 

  

Wij betreuren dat het kabinet een wezenlijke beslissing over de horeca neemt, zonder enig 

overleg met de horeca. Wij vagen u dan ook om spoedig een overleg met Horeca Alliantie te 

voeren over een aanvullend steunpakket. De Horeca Alliantie is een samenwerking van de 

Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO), Vereniging Professionele 

Frituurders (ProFri) en het Nederlands Horeca Gilde (NHG) en vertegenwoordigt circa 10.000 

horecabedrijven. 

Met vriendelijke groet,  

Horeca Alliantie 

 

Liping Lin Frans van Rooij  René Boerdam 

VCHO ProFri  NHG 


