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Op 21 juni 2021 heeft de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO van de heer Stefaan 

Van Hecke, Voorzitter van de Kamercommissie voor Economie, Consumentenbescherming en 

Digitale Agenda, een adviesvraag ontvangen over een resolutie over het uitwerken van een 

steun- en herstelplan voor de sector van het nachtelijk uitgaansleven naar aanleiding van de 

COVID-19-crisis1. 

 

Na elektronische raadpleging van de commissie Algemeen kmo-beleid en de betrokken 

organisaties van de SC 7- Horeca, toerisme en ontspanning en de interprofessionele 

organisaties heeft het bureau van de Hoge Raad op 1 juli 2021 bij hoogdringendheid 

onderstaand advies uitgebracht, dat werd bekrachtigd door de algemene vergadering van de 

Hoge Raad op 21 september 2021. 
 

 

CONTEXT 
 

Het voorstel van resolutie vraagt aandacht voor de sector van het nachtelijk uitgaansleven die 

de laatste sector zal zijn die in het kader van de versoepeling van de lockdown zijn activiteiten 

zal kunnen hervatten. De sector van het nachtelijk uitgaansleven, is daarbij  naast de sector van 

de massaevenementen, de enige sector die al meer dan een jaar zijn activiteiten nooit heeft 

mogen hervatten. Bovendien verkregen de ondernemingen die actief zijn in deze sector 

vooralsnog geen vooruitzichten op heropening. Ook in de horeca staan de aangekondigde 

gezondheidsprotocollen, in het bijzonder de sluitingsuren, een herstart van het nachtelijke 

uitgaansleven op korte termijn in de weg. 

 

De resolutie heeft als doel om de herstart voor de sector van het nachtleven voor te bereiden en 

om de sector te ondersteunen, met behulp van deze maatregelen: 

 

1. in overleg met de professionals van de sector van het nachtelijk uitgaansleven een 

gezondheidsprotocol voor de herstart op te stellen, op basis waarvan die sector zo spoedig 

mogelijk en in alle veiligheid opnieuw de deuren kan openen; 

2. het gezondheidsprotocol voor de herstart zo spoedig mogelijk aan de sector van het nachtelijk 

uitgaansleven en aan de Kamer van volksvertegenwoordigers voor te leggen opdat er een echt 

democratisch debat kan plaatsvinden; 

3. zich ertoe te verbinden samen met de deelstaten de financiering van de in dat protocol 

opgenomen maatregelen te ondersteunen; 

4. tweewekelijks een evaluatie van het relanceplan en het gezondheidsprotocol aan de Kamer 

van volksvertegenwoordigers voor te leggen, waarbij rekening wordt gehouden met de 

doeltreffendheid van de maatregelen en met de evolutie van de epidemie; 

5. in overleg met de deelstaten, in het raam van hun bevoegdheden inzake economie en cultuur, 

te onderzoeken hoe de ondernemingen die actief zijn in de sector van het nachtelijk 

uitgaansleven er financieel voorstaan als gevolg van de gezondheidscrisis, alsook 

dienaangaande de nodige maatregelen te nemen; 

6. de maatregelen inzake het moratorium op faillissementen, dat op 31 januari 2021 is 

verstreken, voor de sector van het nachtelijk uitgaansleven te verlengen tot en met 31 december 

2021; 

7. de steunmaatregelen die het ministerieel comité van 17 mei 2021 heeft genomen te verlengen 

tot en met 31 december 2021 (tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, overbruggingsrecht, 

opschorting van de werkgevers- en RSZ-bijdragen, bijdrageverminderingen, verlaging van het 

btw-tarief naar 6 %, fiscale stimulus om de handelshuur in te trekken enzovoort).”. 
 

 
1 Voorstel van een resolutie (Sophie Rohonyi en François De Smet ) over het uitwerken van een steun- en 

herstelplan voor de sector van het nachtelijk uitgaansleven naar aanleiding van de COVID-19-crisis , nr. 55k 

1426/002.  

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1426/55K1426002.pdf
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STANDPUNTEN 
 

De Hoge Raad is verheugd met de vraag om voorbereidingen te treffen voor de heropening van 

de ondernemingen die actief zijn in de sector van het nachtelijk uitgaansleven en om 

ondersteuningsmaatregelen voor hun te voorzien. 

 
I. Voorstellen 1 t.e.m. 5 

 

De Hoge Raad steunt de voorgestelde maatregelen. De bij de Hoge Raad aangesloten 

beroepsorganisaties die de Horeca vertegenwoordigen zijnde Horeca Vlaanderen, Horeca 

Wallonie en Horeca Brussel verlenen alle medewerking voor het uitwerken van een 

gezondheidsprotocol voor het nachtelijk leven, zoals reeds voor andere sectoren (hotel en 

logies, drinkgelegenheden, eetgelegenheden en/of zalen en feestzalen en catering) uitgewerkt 

werd.  

 

Hij wenst erop te wijzen dat het van belang is om voor de sector van het nachtelijk leven 

perspectief te bieden en om hierover te communiceren zodat de sector tijdig alle 

gezondheidsmaatregelen kunnen implementeren, de nodige investeringen kunnen uitvoeren, 

personeel kunnen aanwerven, artiesten kunnen inboeken,…  

 

Bijkomende financiële steunmaatregelen moeten verder door de bevoegde overheidsinstanties 

op de verschillende bestuursniveaus voorzien worden  (o.m. financiële steun voor het 

investeren in ventilatiesystemen).  

 

II. Moratorium op faillissementen – voorstel 6 

 
De Hoge Raad is van mening dat het moeilijk is de maatregelen inzake het moratorium op 

faillissementen voor één specifieke sector, met name de sector van het nachtelijk uitgaansleven, 

opnieuw in te voeren tot en met 31 december 2021. 

 

De sector van het nachtelijk uitgaansleven is bovendien moeilijk af te bakenen.  

 

Hij verwijst eveneens naar het advies van de Hoge Raad over een voorstel van resolutie 

betreffende de ondersteuning van de solvabiliteit van de kmo’s.2 De maatregelen die in het 

advies werden opgenomen zouden alvast kunnen bijdragen tot de herkapitalisatie van 

ondernemingen en dit voor alle sectoren. 

 
III. Verlenging steunmaatregelen – voorstel 7  

 

Er wordt in de resolutie gevraagd om de steunmaatregelen die het ministerieel comité van 17 

mei 2021 heeft genomen te verlengen tot en met 31 december 2021 (tijdelijke werkloosheid 

wegens overmacht, overbruggingsrecht, opschorting van de werkgevers- en RSZ-bijdragen, 

bijdrageverminderingen, verlaging van het btw-tarief naar 6 %, fiscale stimulus om de 

handelshuur in te trekken enzovoort). 

 

De impact van de coronacrisis zal voor de kmo nog lang blijven nazinderen. Ondersteuning 

blijft volgens de Hoge Raad dan ook nodig. 

  

 
2 Advies van de Hoge Raad over een voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de solvabiliteit van 

de kmo’s, nr. 853.2021 

https://4b1c95e7-9a71-480f-b6f8-81e662f857e8.filesusr.com/ugd/dbba60_c49973791f0548cdab998984f0f27581.pdf
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De Hoge Raad steunt het voorstel om de steunmaatregelen verder te verlengen tot het einde 

van het jaar. Alle sectoren kunnen desgevallend verder genieten van de maatregelen. Ook de 

steunmaatregelen van de regio’s moeten nog tot eind dit jaar doorlopen.  

 

Zo wordt door een verlenging van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht 

vermeden dat werkgevers medewerkers moeten laten gaan die ze vanaf nu of binnenkort 

absoluut weer nodig gaan hebben. Niet alle bedrijven die momenteel heropstarten zullen dit al 

meteen op volle capaciteit kunnen doen. Zij moeten volgens de Hoge Raad de kans krijgen om 

medewerkers stapsgewijze weer in te schakelen, op het groeiritme van hun omzet en middelen. 

 

De Hoge Raad is vragende partij om de zelfstandigen die economisch getroffen worden door 

de COVID-pandemie door middel van een crisis-overbruggingsrecht in aangepaste vorm 

verder te ondersteunen tot het einde van het jaar. Zelfstandigen die een omzetverlies kennen 

van minstens 70% zouden daarbij ook beroep moeten kunnen doen op de dubbele uitkering 

crisis-overbruggingsrecht. De Hoge Raad is van mening dat dit ervoor zal zorgen dat alle 

zelfstandigen, ongeacht de sector waartoe zij behoren, beroep zullen kunnen doen op de 

dubbele uitkering in geval van ernstig omzetverlies. Zelfs nu de meeste activiteiten zullen 

kunnen hernemen, zullen er immers nog vele zelfstandigen zijn die impact ondervinden van de 

door de overheid genomen (beperkende) beslissingen.  

 

Hij wijst erop dat het interessant kan zijn om in de minimumindeling van het algemeen 

rekeningenstelsel (MAR) voor boekhoudplichtige ondernemingen andere dan verenigingen en 

stichtingen een specifieke post te voorzien voor verliezen die te wijten zijn aan de COVID-

pandemie (14 bis). Voor veel kmo-vennootschappen zal het immers nog jaren duren om de 

verliezen ten gevolge van COVID-19 te recupereren. Stakeholders waaronder 

kredietverstrekkers kunnen dan in de jaren die volgen na de pandemie rekening houden met 

deze specifieke omstandigheden waardoor het bedrijf verlies met zich meedraagt.  

 

 

BESLUIT 
 

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO steunt het voorstel van resolutie en benadrukt 

dat de kmo’s ten gevolge van de COVID-19-pandemie verder ondersteund moeten worden. Hij 

wenst erop te wijzen dat het van belang is om voor de sector van het nachtelijk leven een 

perspectief op heropening te bieden en om hierover tijdig te communiceren. De bij de Hoge 

Raad aangesloten beroepsorganisaties die de Horeca vertegenwoordigen zijnde Horeca 

Vlaanderen, Horeca Wallonië en Horeca Brussel verlenen alle medewerking voor het 

uitwerken van een gezondheidsprotocol voor het nachtleven. 

 

Hij is echter geen voorstander van het voorstel om de maatregelen inzake het moratorium op 

faillissementen te herinvoeren voor alleen maar de sector van het nachtelijk uitgaansleven en 

verwijst naar zijn advies over een voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de 

solvabiliteit van de kmo’s. 

 

De Hoge Raad onderschrijft het voorstel om de steunmaatregelen verder te verlengen tot 

31 december 2021.  

 

___________ 


