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ONMOGELIJK OM CAFES TE HEROPENEN ALS AAN 

BEPAALDE VOORWAARDEN NIET WORDT VOLDAAN 
 

De lockdown wordt geleidelijk afgebouwd en voorstellen voor heropening van de 

horecasector worden stilaan duidelijker. Als de uitbaters van cafés slechts één verwachting 

hebben, namelijk het kunnen hervatten van hun activiteiten en het terugvinden van hun 

klanten, zal het echter absoluut noodzakelijk zijn dat een heropening gepaard gaat met de 

juiste en passende ondersteunende maatregelen. 

 

Cafés bevinden zich in een speciale situatie, waarmee rekening moet worden gehouden 

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de twee meest betrokken beroepen in de horecasector : 

Restaurateur en Caféhouder bevinden zich inderdaad in verschillende situaties en de maatregelen omtrent 

een heropening moeten dan ook verschillend zijn. 

In de praktijk is het voor een Caféhouder dus onmogelijk om zijn klanten te dwingen om aan een tafel te gaan 

zitten. Caféklanten zijn van nature mobiel; klanten gaan vaak naar buiten en komen vaak terug binnen 

(bijvoorbeeld om te roken), ze hebben verschillende gesprekken met verschillende gesprekspartners en gaan 

vaak van de een naar de ander; de meeste gesprekken vinden plaats aan de toog want daar worden de meeste 

sociale contacten onderhouden. Het zou daarom ondenkbaar zijn om de toegang tot de toog te verhinderen, 

omdat dit het échte kloppende hart van een café is, waar het meeste leven is. De installatie van plexiglas in 

cafés is dan ook totaal onrealistisch. 

De situatie is duidelijk anders voor de Restaurateur, wiens klanten aan tafel blijven zitten om te eten, en die 

dus een meer statische klantenkring heeft. 

De beveiligings- en ondersteuningsmaatregelen voor cafés kunnen daarom niet hetzelfde zijn voor cafés als 

voor restaurants, rekening houdend met de bijzondere situatie van de cafés. 

Er weze ook opgemerkt dat de meeste cafés geen terras hebben, noch de mogelijkheid om er een te voorzien. 

Als de cafés openen, zal er dus op het gezond verstand van de uitbater en de klanten moeten worden 

gerekend om de sociale afstand en het respect voor nuttige beschermende maatregelen het beste te 

garanderen. Flessen hydro-alcoholische ontsmettingsmiddelen zullen moeten beschikbaar zijn bij de ingang 

van het café en in de toiletten. 

De toiletruimte (meestal klein) moet in principe worden beperkt tot het gebruik van één persoon tegelijk. Het 

wassen en desinfecteren van glazen moet grondig worden uitgevoerd. Al deze maatregelen zullen bijzondere 

aandacht vereisen van de uitbaters. 

 



 

Gedeeltelijke heropening kan niet mogelijk zijn zonder financiële steun 

Als de overheid mikt op een gedeeltelijke heropening, zullen steunmaatregelen voor uitbaters moeten worden 

beslist en gegarandeerd, anders zullen ze onvermijdelijk kopje onder gaan. Het recente voorbeeld van de 

Oostenrijkse horecasector is in dit opzicht opvallend : vele Oostenrijkse cafés moesten onlangs wegens gebrek 

aan rentabiliteit na slechts een week gedeeltelijke opening hun deuren opnieuw sluiten. 

De berekeningen die illustratief zijn voor de situatie van kleine, middelgrote en grote cafés zijn in bijlage bij dit 

persbericht gevoegd; deze tonen het volstrekt onhoudbare karakter aan van een gedeeltelijke heropening 

zonder ondersteuning, welke zou leiden tot een bloedbad onder de caféuitbaters. 

 

Er moet een globaal herstelplan voor de cafésector worden aangenomen 

Om volledig effect te hebben, moeten maatregelen om caféuitbaters financiële steun te verlenen deel 

uitmaken van een allesomvattend herstelplan voor de cafésector. Dit algemeen herstelplan moet daarom het 

volgende bevatten: 

- Aanpassing en bijsturing van de forfaitaire belasting (zie afzonderlijk persbericht in bijlage); 

- Behoud van het overbruggingsrecht voor de uitbater tot het einde van de restrictieve maatregelen; 

- Een algemene BTW-verlaging naar 6%, dit vanaf de heropening tot het einde van het kwartaal waarin de 

beperkende maatregelen worden opgeheven. Voor de heropleving van de cafésector dient nadien een 

btw-tarief van 12% voor minstens een jaar te worden toegepast; 

- Uitbreiding van de mogelijkheid tot economische werkloosheid, zodat de uitbaters hun personeel niet 

definitief hoeven te ontslaan. Indien een werknemer weer aan het werk zou gaan, zou de werkgever 

bovendien een dagvergoeding van € 150,00 per VTE moeten kunnen ontvangen tot de totale opheffing van 

de beperkende maatregelen; 

- De betaling van corona-dagpremies, die verplicht verder verstrekt moeten worden voor alle sluitingsdagen 

en doorgaan als de cafés heropenen, en dit tot het definitieve einde van de beperkingen, dit vanaf de 

opening met een minimum van € 100,00 per dag van opening; 

- De opschorting of verlaging van tussentijdse energierekeningen. Als de tussentijdse energierekeningen 

niet worden betaald, hebben de officiële gas- en elektriciteitsdistributeurs de bevoegdheid om de meters 

op verzoek van de energieleveranciers af te sluiten. We verzoeken energiebedrijven om mild te zijn en 

constructief deel te nemen aan deze heropstart door de bedragen van de tussentijdse facturen - die in dit 

geval niet gekoppeld zijn aan het werkelijke verbruik - op te schorten en / of te verlagen - dit op eenvoudig 

verzoek van de uitbater. In een zaak die bijna drie maanden gesloten geweest is, is het verbruik immers 

relatief laag of zelfs onbestaand; 

- De herberekening van verzekeringspremies voor de uitbating burgerlijke aansprakelijkheid en 

arbeidsongevallen voor werknemers prorata tot het aantal sluitingsdagen, evenals het uitstel van 

betalingsverzoeken voor dezelfde periode; 

- De overname en omwisseling door drankenhandelaren - zelf gedekt door hun eigen leveranciers - van 

dranken die vervallen zijn sinds 13 maart 2020. 

 

Caféuitbaters moeten bovenal het recht hebben, zonder de bovengenoemde steun te verliezen, om zelf te 

beslissen of zij hun zaak winstgevend kunnen heropenen of dat deze gesloten moet blijven totdat de 

beperkende maatregelen zijn beëindigd. Elke uitbater kan, afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie en 

de te nemen maatregelen, het beste oordelen of een gedeeltelijke heropening verantwoord is ofwel zijn 

situatie alleen maar zou verslechteren. 

De cafésector is bereid haar verantwoordelijkheid op te nemen om de verspreiding van het virus te 

voorkomen, maar moet daarvoor voldoende financiële garanties hebben. Onze uitbaters hopen allemaal hun 

passie en hun klanten zo snel mogelijk terug te kunnen vinden. 



Maar alleen snelle en allesomvattende maatregelen zullen onze caféuitbaters en al hun werknemers kunnen 

behoeden voor economische en menselijke catastrofes. 

 

    

Diane DELEN        Erik BEUNCKENS 

Voorzitter – Afgevaardigd Bestuurder  Afgevaardigd Bestuurder 

0474 50 12 30      0498 28 39 70 
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NOTA AAN DE REDACTIE 

 

Voor meer informatie kan U zich wenden tot : 

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

 

 

 



BIJLAGE 

Onderzoek naar de "typische" situatie waarin caféhouders zich effectief bevinden, toont aan 

dat het voor hen onmogelijk is om niet economisch ten onder te gaan, zelfs als ze 

toestemming hebben om te heropenen onder voorbehoud van een beperking van het aantal 

klanten vergelijkbaar met de beperking die van kracht is in de meeste handelszaken. Ervan 

uitgaande dat één klant toegelaten is per 10m², zoals het geval is voor de tot dusver 

genomen maatregelen (zie artikel 1, § 2 van het ministerieel besluit van 23 maart 2020), 

evenals een gemiddeld verbruik van 3 drankjes (pils van 25 cl) per uur per klant, en dit 

gedurende 12 uur non-stop (gunstige hypothese), zou de situatie van caféhouders als volgt 

zijn: 

 

(1) Kleine cafés (voorbeeld minder dan 30m² klantenoppervlakte, minimale huurlast 600€/maand) : 

Bruto omzet 2 klanten/h = 6 consumpties x 2,00€ ati x 12h = 144,00€ (= 18L bier); 

Waarvan 21% BTW = - 25,00 €; 

Aankoopprijs 18L bier x 2,60€ ex BTW = - 46,80€; 

Netto belastbaar inkomen per dag, zonder rekening te houden met de lasten = 72,20€ ; 

Netto belastbaar inkomen per maand, zonder rekening te houden met de lasten = 72,20€ x 6 dagen/week x 4,33 = 

1.875,76€ ; 

Van dit bedrag dient nog te worden afgetrokken : huur, gas, electriciteit, andere functionele kosten (communicatie, 

SABAM, billijke vergoeding, gemeentelijke taksen, schoonmaak, kranten, ...), sociale lasten zelfstandigen, belastingen, en 

eventuele personeelskosten ; 

Ø Een verlieslatende uitbating.  

 

(2) Medium cafés (voorbeeld 60m² klantenoppervlakte, minimale huurlast 1.000€/maand, 1 pers. VTE):  

Bruto omzet 6 klanten/h = 18 consumpties x 2,00€ ati x 12h = 432,00€ (= 54L bier) ;  

Waarvan 21% BTW = - 75,00 € ;  

Aankoopprijs 54L bier x 2,60€ ex BTW = - 140,40€ ;  

Netto belastbaar inkomen per dag, zonder rekening te houden met de lasten = 216,60€ ;  

Netto belastbaar inkomen per maand, zonder rekening te houden met de lasten = 216,60€ x 6 dagen/week x 4,33 = 

5.627,27€ ;  

Van dit bedrag dient nog te worden afgetrokken : huur, gas, electriciteit, andere functionele kosten (communicatie, 

SABAM, billijke vergoeding, gemeentelijke taksen, schoonmaak, kranten, ...), sociale lasten zelfstandigen, belastingen. De 

personeelskosten vertegenwoordigen minimaal 3.400,00€/maand, patronale lasten inbegrepen, voor 1 VTE.  

Ø Een verlieslatende uitbating.  

 

(3) Grote Cafés (voorbeeld 120m² klantenoppervlakte, minimale huurlast 2.000€/maand, 2 pers. VTE):  

Bruto omzet 12 klanten/h = 36 consumpties x 2,00€ ati x 12h = 864,00€ (= 108L bier) ;  

Waarvan 21% BTW = - 150,00 € ;  

Aankoopprijs 108L bier x 2,60€ ex BTW = - 280,80€ ;  

Netto belastbaar inkomen per dag, zonder rekening te houden met de lasten = 433,20€ ;  

Netto belastbaar inkomen per maand, zonder rekening te houden met de lasten = 433,20€ x 6 dagen/week x 4,33 = 

11.254,54€ ;  

Van dit bedrag dient nog te worden afgetrokken : huur, gas, electriciteit, andere functionele kosten (communicatie, 

SABAM, billijke vergoeding, gemeentelijke taksen, schoonmaak, kranten, ...), sociale lasten zelfstandigen, belastingen. De 

personeelskosten vertegenwoordigen minimaal 6.800,00€/maand, patronale lasten inbegrepen, voor 2 VTE.  

Ø Een verlieslatende uitbating. 
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Forfaitair belastingstelsel voor de caféhouders : 

Tijd om een einde te maken aan dit onrecht 
 

 

De caféhouders horen bij de zwaarst getroffen sectoren door de gezondheidsmaatregelen 

getroffen ingevolge de COVID 19 crisis. Voor een duurzaam herstel van de sector zullen de 

momenteel genomen maatregelen niet volstaan, die noodzakelijk zijn om een uitzonderlijke 

situatie te verhelpen en die noodgedwongen tijdelijk zijn. 

 

Het forfaitair belastingstelsel voor caféhouders moet aangepast worden; dit beïnvloedt door zijn 

tekortkomingen hun levensvatbaarheid en winstgevendheid en brengt deze al tientallen jaren in gevaar. 

Deze forfaitaire belastingregeling, die de inkomstenbelastingen (en sociale bijdragen) en de door de 

caféhouders verschuldigde btw bepaalt, is gebaseerd op veronderstellingen die volledig onrealistisch zijn 

gebleken. De regeling leidt tot het heffen van belastingen op kunstmatige en onredelijk hoge grondslagen. 

 

Het forfait bestaat in wezen uit het vaststellen van de belastbare grondslag, ervan uitgaande dat de aan de 

caféhouders geleverde biervaten een bepaalde capaciteit hebben en dat de inhoud wordt getapt in een aantal 

glazen, waarvan de capaciteit ook verondersteld is. Maar er zijn twee problemen. Enerzijds is de hoeveelheid 

bier die kan worden geschonken uit een vat systematisch lager dan de hoeveelheid bepaald door het forfait. 

Anderzijds hebben de glazen die de caféhouders moeten gebruiken - door hun contracten met de brouwers - 

een veel hogere capaciteit dan wat wordt voorzien in het forfait. De nieuw te gebruiken glazen, nog groter, 

maakt de situatie nog erger. De maat van de glazen neemt toe, maar het forfait is niet aangepast! 

Dit werd duidelijk door verschillende vaststellingen door deurwaarders. Ze stellen vast dat uit de vaten 15% 

minder bier getapt kan worden dan in het forfait voorzien is. De laatste bevindingen van mei zijn glashelder : 

de hoeveelheid vloeistof die een glas van 25 cl zou moeten bevatten, overschrijdt eigenlijk 30 cl en bereikt 

soms 35 cl! 

Resultaat: caféhouders worden belast op de verkoop van vele denkbeeldige, nooit getapte en verkochte 

bierglazen. 

 

Aan deze inconsistentie, die al enkele jaren aangeklaagd wordt, werd nooit verholpen. 

Forfaitair staat niet gelijk met arbitrair. De caféhouders vragen niet om voorrechten: ze willen enkel dat het 

forfaitaire belastingstelsel wordt aangepast om rekening te houden met de dagdagelijkse realiteit. Ze willen 



hun belastingen en sociale bijdragen eerlijk betalen. 

Omdat we niet zijn gehoord, ondanks de vele oproepen die wij reeds over dit onderwerp hebben ingediend, 

zullen de caféhouders kortelings juridische stappen ondernemen om hun rechten te doen gelden. 

 

    

Diane DELEN        Erik BEUNCKENS 

Voorzitter – Afgevaardigd Bestuurder  Afgevaardigd Bestuurder 

0474 50 12 30      0498 28 39 70 
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