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Open brief voor de Horeca sector

Betreft : Commerciële huur, kredieten toegekend aan de caféhouders door de Brouwerijen,

de Drankenhandelaars, de Plaatsers van caféspelen, de fiscale administraties en de Banken. 

Mogen wij U verzoeken deze informatie via de pers te verspreiden teneinde de ondernemers uit de Horeca

sector gerust te stellen.

De Federatie van Cafés van België (Fedcaf Belgium) heeft een officiëel schrijven gericht aan de diverse actoren

en medewerkers van de bij de café’s aanverwante sectoren teneinde hun om toegeeflijkheid op financiëel vlak

te verzoeken.

Wij hebben hun volgende vragen gericht :

Deze berichtgeving wordt U toegezonden ingevolge de veiligheidsmaatregelen genomen door de belgische

regering in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis. 

Conform artikel  2,  §  1  van het  Ministerieel  Besluit  van  13 maart  2020 houdende de afkondiging  van de

federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, zijn de HORECA-

zaken gesloten tot en met 3 april (1ste voorlopige maatregel). Ook de cafés zijn nu gesloten.

Bijkomend,  ingevolge  de  vergadering  van  de  nationale  Veiligheidsraad  op  17  maart  laatstleden,  is  er  de

beslissing tot een lockdown van heel België tot en met minstens 5 april.

Het spreekt vanzelf dat deze bindende maatregelen een significante weerslag hebben en zullen hebben op de

financiën  van de caféhouders,  die verplicht  werden hun zaak te sluiten en  alzo  elke bron van inkomsten

verliezen.

Ondanks dat van onze caféhouders verwacht wordt dat zij alles in het werk zullen stellen om maximaal te

voldoen aan hun huur- en andere verplichtingen, zijn moeilijkheden niet uit  te sluiten.  De overheid heeft

trouwens gepleit voor een uitstel van betalingen.

Omwille hiervan veroorloven wij ons de aanverwante sectoren – als eigenaar of hoofdhuurder van een pand

verbonden aan een drankgelegenheid – te verzoeken een bijzondere soepelheid aan de dag te willen leggen

voor  de  betaling  van  de  huurgelden.  Problemen  en  vertragingen  hierrond  zijn  niet  uit  te  sluiten  en  wij

verzoeken met aandrang elke voortijdige juridische actie hieromtrent te willen vermijden. Dit geldt eveneens

voor  de  maandelijkse  terugbetalingen  van  een  eventuele  lening  toegekend  aan  de  caféhouders  door  de

brouwerijen, de bierhandelaars, plaatsers van caféspelen en anderen.

Wat  betreft  leningen verstrekt  door  de banken verzoeken  wij  hun  een moratoir  systeem in  het  leven  te

roepen, wat wilt  zeggen :  de uitvoering van de financiële verplichtingen voorlopig op te schorten;  dit  zal



resulteren  in  een  verlenging  van  de  looptijd.  Zulks  zal  onze  ondernemer  uit  de  Horeca  sector  even  wat

belangrijke ademruimte geven en ook resulteren in het vermijden van onnodige falingen.  

Wij moeten met zijn allen in deze tijden van crisis solidair en realistisch blijven.

Wij danken de betrokken partijen op voorhand voor de solidariteit waar zij ongetwijfeld blijk van zullen geven,

een solidariteit die trouwens onderschreven wordt in artikel 1134, derde alinea van het Burgerlijk Wetboek.

Wij verblijven met gepaste hoogachting.

Voor de Federatie van Cafés van België (Fedcaf Belgium),

Diane DELEN  Erik BEUNCKENS

Voorzitter – Afgevaardigd Bestuurder Afgevaardigd Bestuurder

0474 50 12 30 0498 28 39 70

Nuttige informatie : www.fedcaf.be/corona.htm
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Voor meer informatie kan U zich wenden tot :

Erik BEUNCKENS – Afgevaardigd Bestuurder – 0498 28 39 70 – erik.beunckens@fedcaf.be


