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Geachte bewindspersonen,
Recent heeft u het voorstel voor de tijdelijke wet testbewijzen Covid-19 voor internetconsultatie
open gesteld. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) maakt graag van deze gelegenheid gebruik
om een beknopte reactie te geven op dit wetsvoorstel.

In principe kan een coronatestbewijs een hulpmiddel zijn voor delen van de horeca om de
coronamaatregelen sneller en verder te kunnen versoepelen. Het belangrijkste uitgangspunt
daarbij moet echter wel zijn dat het hanteren van een coronatestbewijs in geen beding als
voorwaarde gesteld mag worden voor algemene heropening. Met andere woorden, het mag
geen basisverplichting zijn voor de horeca als geheel. Wel dat het kan werken om meer
versoepelingen mogelijk te maken en de maatschappij sneller te laten opstarten.
Daarnaast moet het hanteren van een testbewijs als ware een toegangsbewijs voor bepaalde
sectoren alleen ingezet worden als tijdelijke maatregel. Het moet duidelijk zijn in welke fase
testbewijzen nodig zijn om verdere versoepeling mogelijk te maken. Tegelijkertijd moet er ook
een duidelijk afsprakenkader zijn wanneer het hanteren ervan weer wordt ingetrokken. De
routekaart moet leidend zijn voor de stappen van versoepeling.
Verder is voor KHN van belang dat het werken met testbewijzen daadwerkelijk leidt tot meer
ruimte voor ondernemers. Als generieke maatregelen wel blijven gelden, leveren testbewijzen
slechts op papier meer vrijheid op in horecazaken waar weliswaar kan worden opgeschaald,
maar bijvoorbeeld door een beperkte vloeroppervlakte, in de praktijk alsnog niets kan worden
verdiend.
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KHN is van mening dat met het eerder gepresenteerde slimme maatregelenplan van KHN de
horeca op een verantwoorde manier open kan. Deze maatregelen heeft KHN verwerkt in de
horecaroutekaart voor een verantwoorde heropening; een concreet voorstel met weloverwogen
invullingen, waarbij horecaondernemers hun deuren weer op een verantwoorde manier kunnen
openen en waarmee de branche middels een aantal stappen zo snel mogelijk naar het ‘normaal’
van voor de crisis kan terugkeren.

Bovenstaande geldt ook voor de kosten die voor ondernemer en gast gepaard gaan met testen.
In de memorie van toelichting staat dat de kosten tot en met april volledig door de Rijksoverheid
worden ingezet: “Daarna worden de kosten voor testcapaciteit voor niet-essentiële voorzieningen
op basis van profijtbeginsel deels toegerekend aan sectoren waar testbewijzen worden ingezet.”
KHN maakt zich zorgen over de hoogte en daarmee ook de proportionaliteit van deze kosten,
zowel voor ondernemers als voor gasten. Deze kosten moeten immers wel opwegen tegen de
baten. In de horecasector zijn de marges voor ondernemers al heel laag. En hoeveel kan of wil
een gast betalen voor een testbewijs dat als toegang dient tot een horecazaak?
KHN is van mening dat hier ook na de invoeringsfase een rol ligt voor de Rijksoverheid. Het
werken met testbewijzen dient een breed economisch belang; er hoeft immers minder gebruik
gemaakt te worden van overheidssteun.
Uit de memorie van toelichting blijkt vooral dat er nog een hoop onduidelijk is over de precieze
inzet van testbewijzen. Wanneer treedt de wet in werking? Welke ‘niet-essentiële sectoren’
worden aan de wet onderworpen en voor hoe lang? Welke testen zullen worden gebruikt en hoe
lang van tevoren moet de test zijn afgenomen? Hoe verhoudt de inzet van testbewijzen in deze
sectoren zich tot de generieke maatregelen die gelden? En vooral, hoe wordt de financiering op
de middellange termijn geregeld? Met name wat betreft de laatste twee vragen vindt KHN het
noodzakelijk dat hier snel meer duidelijkheid over komt.
Tot slot, de horeca is dé huiskamer van de samenleving waar iedereen welkom is. Testen,
vaccineren en concrete stappen vanuit de overheid kunnen een aanvullende bijdrage leveren in
het versneld opstarten van de samenleving en economie. En een coronatestbewijs kan hierbij als
hulpmiddel worden ingezet, maar moet geen doel op zich zijn. De horecaroutekaart van KHN is
uiteindelijk de leidraad waarmee de horeca op een verantwoorde manier open kan.

Hoogachtend,
Koninklijke Horeca Nederland

Dirk S. Beljaarts
Algemeen directeur
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