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Beste relatie, 
 
Wederom hebben we met grote teleurstelling kennisgenomen van de nieuwe maatregelen. 
Wederom zware maatregelen voor onze bedrijfstak en wederom zullen we onze bedrijven 
moeten aanpassen. Wij van VHC Jongens hebben voor u de maatregelen op een rij gezet en 
gaan u de komende periode informeren en helpen om ook deze periode door te komen. 
Wederom zullen we laten zien wat we waard zijn! 
 
MAATREGELEN 
Vanaf 28 november gelden er aanvullende maatregelen die in ieder geval drie weken duren, 
ook voor de horeca en evenementen. De horeca en evenementen sluiten om 17.00 uur. 
 
Regels voor ondernemers met een horecalocatie (eet- en drinkgelegenheid) 
Horecalocaties (binnen en buiten) zijn open tussen 5.00 uur en 17.00 uur onder de volgende 
voorwaarden: 

• U bent verplicht het coronatoegangsbewijs en identificatiebewijs te controleren. Dit 
geldt ook bij een eet- en drinkgelegenheid dat onderdeel is van bijvoorbeeld een 
warenhuis, hotel of sportkantine.  

• Een vaste zitplaats voor bezoekers is verplicht.  
• Het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden en om een mondkapje te dragen bij 

verplaatsing.  
• Voor medewerkers geldt ook een mondkapjesplicht. 

 
Uitzonderingen 
Eet- en drinkgelegenheden op onderstaande locaties kunnen ook tussen 17.00 en 5.00 uur 
openblijven. Hier is ook geen coronatoegangsbewijs verplicht:  

• Afhalen van eten en drinken. 
• Uitvaartcentra, of vergelijkbare locaties waar een uitvaartplechtigheid plaatsvindt.  
• Luchthavens na de securitycheck.  
• Zorglocaties.  
• Locaties zoals buurt- en wijkcentra waar het gaat om georganiseerde dagbesteding 

voor kwetsbare groepen. 
• Wegrestaurants en tankstations naast snelwegen.  
• Zeemanshuizen.  
• Restauratiewagons in internationale treinen. 

 
Hoe nu te handelen: Lunch, Take Away & Delivery 
Het is belangrijk om uw gasten te blijven bedienen en contact te houden. Aangezien we niet 
met zekerheid kunnen stellen dat de maatregelen na 14 december worden opgeheven, zullen 
we niets aan het toeval overlaten. Waarschijnlijk heeft u al veel informatie gedeeld met uw 
gasten, maar breng uw gasten op de hoogte van hetgeen u gaat doen, wat er besteld kan 
worden en wat uw plannen zijn.  
 
Zo is het voor veel van onze klanten mogelijk om zich toe te leggen op een uitgebreide lunch 
mogelijkheid. Juist door het thuiswerken, liggen er kansen om de lunch op te waarderen. 
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Maar ook een vroeg diner past in deze tijd. Gasten gaan hun routine wellicht aanpassen op 
de nieuwe situatie om toch van uw keuken en gastvrijheid te kunnen genieten. Met een 
compacte maar verrassende lunch- en/of dinerkaart kunt u toch gasten blijven bedienen. 
Onze culinair adviseur zal komende weken extra aandacht geven aan dit eetmoment en u 
trachten te inspireren middels recepten en menusuggesties. 
 
Voor eetgelegenheden die gerechten kunnen laten afhalen of bezorgen, kunnen dit ook na 
17:00 uur doen. Sterker nog dit kan zelfs tot na 20:00 uur. Voor fastservice geeft dit ruimte 
om omzet toch vast te houden. Voor ondernemers die willen starten met afhalen en 
bezorgen van eten, sluiten we de Take Away en Delivery folder van afgelopen jaren bij. Ook 
komt er een nieuwe workshop over het indelen van een website, het commercieel en 
operationeel werken met QR-bestellen met platforms als mydish.nl, het juist verpakken van 
uw gerechten, hoe platforms als Uber en Deliveroo werken, hoe de prijs van een 
bezorgproduct te calculeren en hoe om te gaan met bezorgers.  Mocht u individuele vragen 
hebben, belt u gerust even met uw vertegenwoordiger. We hebben mensen met uitgebreide 
kennis rond dit onderwerp voor u beschikbaar. Veel horecaondernemers hebben hiervan 
gebruik gemaakt. 
 
Personeelstekort  
Het afgelopen jaar is gebleken dat voor veel ondernemers de medewerkers het belangrijkste 
kapitaal in het bedrijf zijn geweest. De schaarste op de arbeidsmarkt van arbeidskrachten 
(laat staan goede krachten) hebben al voor heel wat hoofdpijn gezorgd. We kunnen het ons 
niet veroorloven dat onze medewerkers wederom onze bedrijven verlaten voor werk in 
andere sectoren. Daarom wat tips: 

1.) Communiceer met uw medewerkers over de maatregelen, uw plannen en hun 
arbeidsvoorwaarden en uren. Houd medewerkers gemotiveerd en biedt ze 
bijvoorbeeld een kerstgeschenk. 

2.) Maak afspraken met uw medewerkers over minder werk dan het aantal contracturen 
en hoe u daarmee wenst om te gaan als u wel het volledige salaris betaalt. 
Bijvoorbeeld het opnemen van vakantiedagen of het opbouwen van min-uren. 

3.) Verdeel de uren (ook 0-urencontracten) zo eerlijk mogelijk, zodat uw medewerkers 
toch hun inkomen (deels) tegemoet kunnen zien. 

4.) Train uw mensen voor na de opheffing van de maatregelen, zodat u goed kan starten. 
Na de lockdown zal het erg druk gaan worden in de horeca. 

5.) Vertel uw mensen hoe belangrijk het voor u is om gezond te blijven. Motiveer ze om 
zich te houden aan maatregelen en risico’s te mijden. 

 
Prijsstijging extra bericht 
Door schaarste en inflatie hebben we meer dan normaliter te maken met prijsstijgingen. In 
sommige gevallen zijn die fors te noemen. Dit kunt u niet voorbij laten gaan zonder uw 
menukaart en calculaties te herzien voor komend jaar. Wij van VHC Jongens komen met 
speciale workshops rond dit thema en berichten u komende periode zeer uitvoerig over de 
prijsverwachtingen.  
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FINANCIËLE REGELINGEN 
 
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 4e kwartaal 2021 
Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal 
de TVL open te stellen voor ondernemers. Vooropgesteld is de regeling niet passend voor 
elke situatie en vaak niet afdoende om alle schade af te wenden, maar zie hieronder hoe u in 
aanmerking komt. De regeling TVL is er voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 
minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e 
kwartaal van 2020.  
 
De aanvraag wordt geopend zodra de Europese Commissie de regeling heeft gewijzigd en 
goedgekeurd. De TVL Q4 2021 zal er als volgt uit komen te zien.  

• De subsidie wordt berekent aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste 
lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 100%; 

• Het minimale subsidiebedrag is € 1.500,- en het maximale subsidiebedrag is € 
550.000,- voor MKB bedrijven; 

• Een onderneming verwacht minimaal 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2021 
ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. U kiest zelf 
welke referentieperiode voor u het meest gunstig is; 

• Ondernemingen die zich na 30 september 2019, maar voor 1 juli 2020 hebben 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen als referentieperiode kiezen voor 
het 1e volledige kwartaal na inschrijving of het 3e kwartaal van 2020; 

• De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.  

 
Afwijkende referentieperiodes 
Voor een aantal ondernemingen geldt een andere referentieperiode: 

• Bent u uw onderneming gestart tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019, dan 
kunt u als referentieperiode kiezen uit Q1 2020 of Q3 2020. 

• Bent u uw onderneming gestart tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020, dan kunt u 
als referentieperiode kiezen uit Q2 2020 of Q3 2020.  

• Bent u uw onderneming gestart tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020, dan kunt u als 
referentieperiode alleen gebruik maken van Q3 2020.   

Zodra de aanvraag open gaat, dan zullen wij u hierover informeren. Bij de aanvraag is het van 
belang om onderstaande documenten bij de hand te hebben.  

• Identificatie: e-herkenning niveau 3 (of hoger) of DigiD; 
• Uw bedrijfsgegevens (KvK-nummer, e-mail, telefoon etc.); 
• Rekeningnummer en naam rekeninghouder; 
• Omzetgegevens. 

 
Binnen 8 weken hoort u of de aanvraag goedgekeurd is. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, 
staat het bedrag binnen 5 werkdagen op uw rekening.  
De bepaling van het definitieve subsidiebedrag volgt later.  
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Derdenverklaring en accountantsproduct 
In sommige gevallen heeft u een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig. Als uw 
onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel en u vraagt € 25.000,- of meer subsidie aan, dan heeft u bij de TVL aanvraag een 
derdenverklaring nodig. Bij uw aanvraag voegt u een verklaring van een onafhankelijke 
deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. Bij aan aanvraag van € 125.000,- of 
hoger heeft u naast de derdenverklaring een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij 
de vaststelling.  
 
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 
Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om een nieuwe 
aanvraagperiode NOW in te zetten. Het streven is dat u in december een aanvraag kunt doen 
voor deze zevende periode NOW.   
  
Ondernemers die tenminste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen 
voor de maanden november en december 2021 de NOW 7 aanvragen. De NOW 7 kent 
grotendeels dezelfde voorwaarden als de NOW 6. Zo geldt het maximum omzetverlies 80% 
en is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 
2021.   
  
De exacte voorwaarden, onder andere hoe het omzetverlies berekent zal worden, zijn nog niet 
bekend. Binnen nu en twee weken zal het UWV dit bekend gaan maken.  
 
Zodra de voorwaarden bekend zijn en de aanvraag open gaat, dan zullen wij u hierover 
informeren.   
  
Belastinguitstel 
Het belastinguitstel wordt verlengd tot eind van dit jaar. Als u nog nooit eerder uitstel heeft 
aangevraagd of alle schulden al heeft afgelost, kunt u (opnieuw) uitstel aanvragen om uw 
belasting te betalen. De kwartaalaangiftes over de laatste periode van 2021 vallen ook onder 
de regeling. 
 
Ondersteuning voor evenementen 
Voor evenementen die de overheid verbiedt in verband met corona loopt tot en met 31 
december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). De nieuwe 
coronamaatregelen zorgen voor grote onzekerheid voor deze sector, die vaak te maken heeft 
met lange aanloop- en investeringstermijnen.  
 
Omdat het evenementverbod vrijwel onmiddellijk is ingegaan, wordt het subsidiepercentage 
verhoogd naar 100%, zoals ook in de zomerperiode gebeurde. Het kabinet reserveert hier € 
10 miljoen extra voor. De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) – die geldt voor 
evenementen die buiten de TRSEC vallen – wordt gedurende 2021 uitgebreid zolang er een 
verbod op evenementen geldt. Ook de ATE kent een 100% vergoeding van de kosten. Hier 
reserveert het kabinet € 5 miljoen extra voor. Deze regeling wordt nog uitgewerkt. 


