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Geachte heer De Jonge,
Afgelopen vrijdag heeft het kabinet extra maatregelen voor de horeca afgekondigd om het aantal
besmettingen in bepaalde regio’s in voornamelijk de randstad terug te dringen.
De maatregelen hakken er bij de horeca flink in. Reden waarom we ons als Koninklijke Horeca
Nederland (KHN) rechtstreeks tot u richten, ook al hebben we elkaar tot dusverre nog niet ontmoet.
De belangrijkste maatregel voor de horeca houdt in dat de horeca om 24.00 uur niemand meer mag
binnen laten, de muziek uit moet en dat om 1.00 uur de zaak moet worden gesloten.
Naar mening van KHN is deze maatregel disproportioneel;
•
•

het aantal op de horeca te herleiden besmettingen is gering, de maatregel zal dus beperkt
effect sorteren
de economische impact is enorm; door het vervroegen van sluitingstijden worden de
mogelijkheden om een horecabedrijf te exploiteren (met name in cafés en bij bedrijven die
later geopend zijn) beperkt. Het kost eenvoudig gezegd veel omzet.

KHN heeft de nodige vraagtekens bij de onderbouwing van de maatregel. In het hierna volgende
zullen we ons standpunt toelichten en om nadere uitleg vragen.
We zullen deze brief eveneens toesturen aan de Tweede Kamer ten behoeve van het debat van
morgenavond.

De horeca is veilig
De volksgezondheid staat voor de horeca op nummer 1! Horecaondernemers en hun medewerkers
zetten zich dag in dag uit in om gasten een veilige omgeving te bieden en besmettingen te
voorkomen. De horeca volgt de protocollen en KHN blijft haar leden oproepen er alles aan te doen
om de veiligheidsmaatregelen te hanteren. Ook doet KHN herhaaldelijk de oproep aan gasten om
zich aan de regels te houden. De aangekondigde maatregel staat dan ook haaks op de mededeling
van premier Rutte van enkele weken geleden waarin hij aangeeft dat het veilig is in de horeca “vier
uw feestje niet thuis maar in de horeca, daar is het veilig”. De cijfers van het RIVM bevestigen dat dit
ook nu nog steeds het geval is.
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Niet proportionele maatregel
RIVM cijfers van de afgelopen week laten voor heel Nederland 113 personen zien die in de horeca
besmet zijn geraakt. Procentueel is dat 5,5 procent van alle besmette personen. In vergelijking met
de besmettingen van 55,4 procent thuis, 10,3 procent overige familie, 9,5 procent werksituatie, 9
procent verpleegtehuizen en 5,9 procent kennissen en vrienden, staat de horeca onderaan. Het
RIVM merkte bovendien eerder deze week nog op dat het probleem er vooral in zit dat Nederlanders
met klachten nog altijd naar buiten gaan en ouderen en kwetsbaren opzoeken, ondanks
herhaaldelijke oproepen om thuis te blijven. Het grootste probleem zit dus in het gedrag van
mensen. Dat los je niet op door de horeca eerder te sluiten.
Symboolpolitiek
Om de huidige cijfers in context te plaatsen: 113 besmette personen op 15 miljoen horecabezoeken
per week, dat maakt 0,0007%. Ondanks dat elke besmetting er een te veel is, maakt dit de vraag
legitiem of de maatregelen voor de horeca gebaseerd zijn op cijfers of dat het symboolpolitiek
betreft. Tijdens voorgaande persconferenties werd er constant op aangedrongen dat we dit samen
moeten doen, in de praktijk zien we de afgelopen periode alleen maar aanvullende maatregelen die
met name door de horeca moeten worden doorgevoerd en die een beperking van het horecabedrijf
betekenen met alle economische impact vandien. Dat is volgens ons niet het samen waar de
premier herhaaldelijk op doelde.
Verzoek om onderbouwing genomen maatregelen
Op basis van bovenstaande openbare gegevens van het RIVM begrijpt KHN niet waarom de
maatregelen voor de horeca nu worden aangescherpt. KHN vraagt daarom om een onderbouwing
van de genomen maatregelen:
-

-

-

-

Welke cijfers liggen aan het besluit ten grondslag? De meeste recente landelijke cijfers laten
zien dat de horeca (als waarschijnlijke bron van besmetting) een beperkte rol inneemt, dat
getal rechtvaardigt niet een dergelijk ingrijpende maatregel
Welke wetenschappelijke inzichten c.q. onderzoeken liggen ten grondslag aan de maatregel
om sluitingstijden te vervroegen?
Tijdens de persconferentie werd verondersteld dat door alcoholgebruik en het latere tijdstip
het moeilijker zou zijn om de coronamaatregelen (1,5m afstand en zitten) na te leven. Is dat
onderzocht en/of vastgesteld? Als het gaat om een ‘vaststelling’; om hoeveel waarnemingen
gaat het dan? Als het gaat om een onderzoek/rapport; welk onderzoek/rapport betreft het
dan?
In de aanloop naar de besluitvorming hebben de grootste boa-bond en twee politiebonden
zich expliciet uitgesproken tegen het toen nog voorgenomen besluit om sluitingstijden te
vervroegen. Onder andere vanwege de problemen die dit besluit zou gaan vormen voor de
handhaving en mogelijk openbare orde. Hoe zijn die adviezen in de besluitvorming
gewogen?
Bij een dergelijk ingrijpende maatregel zou verwacht mogen worden dat de horeca via de
grootste brancheorganisatie, KHN vertegenwoordigt 19.000 horecalocaties, zou worden
betrokken of op z’n minst worden geïnformeerd. Dat is niet gebeurd. Waarom niet?
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Oproep aan kabinet: vergroot draagvlak
KHN vindt het onterecht dat horecaondernemers met deze aanvullende maatregelen opnieuw de
dupe worden, terwijl het gedrag van de samenleving dagelijks verandert. De overheid moet haar
verantwoordelijkheid nemen en het draagvlak voor de huidige maatregelen vergroten, in plaats van
aanvullende maatregelen in te voeren voor een sector die een relatief kleine bijdrage levert aan het
totaal aantal besmettingen. KHN wil nogmaals benadrukken dat horecaondernemers en hun
medewerkers er alles aan doen om hun gasten een veilige en gastvrije ervaring te bieden.
Graag ontvangt KHN zo spoedig mogelijk antwoord op onze vragen over de onderbouwing voor de
nieuwe maatregelen.
Mocht een persoonlijk gesprek daarvoor de beste invulling zijn, natuurlijk met inachtneming van de
coronaregels, dan staat KHN daar vanzelfsprekend altijd voor open.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Horeca Nederland

Robèr Willemsen
Voorzitter

Dirk S. Beljaarts
Algemeen directeur
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