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12 augustus 2020 

Betreft: heropening clubs & nightlife bedrijven 

Geachte heer Rutte,  

Met deze brief willen wij u informeren over de verantwoorde heropening van clubs & 

nightlifebedrijven. Hiervoor hebben we een manifest en protocol opgesteld met alle 

vertegenwoordigers uit het nachtleven.  Zie bijlagen. Wij vertegenwoordigen zo’n 500 bedrijven in 

Nederland die opereren in het nachtleven.  

Onze bedrijven zitten sinds het begin van de Covid-19 crisis dicht. Koninklijke Horeca Nederland 

(KHN) heeft verscheidene malen getracht de samenwerking met het kabinet op te zoeken naar 

een werkbare situatie. Helaas zonder resultaat, tot op heden heeft er nog geen bestuurlijk 

gesprek plaatsgevonden met het kabinet. Dit is zeer teleurstellend en erg frustrerend. Wij zijn de 

enige sector die vanwege de coronamaatregelen nog niet open mag. In elk geval tot 1 september 

2020 moeten wij onze deuren gesloten houden.   Zonder enig perspectief, zelfs nu, twee weken 

voor 1 september, weten we nog steeds niet waar we aan toe zijn.   

Zoals u ongetwijfeld weet, heeft KHN onlangs als noodgreep een kort geding aangespannen 

tegen de Staat. De conclusie van de rechter was dat er zo snel mogelijk aan een gezamenlijke 

roadmap gewerkt moet worden. Een samenwerking die medewerking vereist van zowel KHN als 

van het kabinet. Dit bestuurlijke gesprek had voor 8 augustus plaats moeten vinden, maar heeft 

nog steeds niet plaatsgevonden. We realiseren ons dat er uitdagingen zijn., Maar geen gesprek,  

ons in de wachtstand zetten en geen enkel perspectief bieden, is zeer frustrerend. Onze 

achterban;  ondernemers, werknemers, toeleveranciers en hun gezinnen verkeren in een zeer 

onzekere toestand en er is veel leed.  Terwijl de rest van Nederland zo goed en kwaad als het 

gaat weer kan ondernemen,  moeten wij het doen met de simpele boodschap: “Discotheken en 

nachtclubs blijven dicht.” Zoals u zult begrijpen, is dit voor ons erg onzeker. Wij vinden het feit dat 

er geen enkele uitleg wordt gegeven, er geen gesprek wordt gevoerd en ook geen reactie is 

gekomen op ons protocol en manifest, ondanks herhaaldelijke verzoeken, van weinig respect 

getuigen.  

Laten wij vooropstellen dat wij onder geen beding de volksgezondheid in gevaar willen 

brengen. Echter, nu o.a. sportscholen, voetbalstadions, sauna’s en de horeca weer open zijn, 

buurtfeesten, bruiloften weer worden toegestaan, middelbare scholen weer open gaan, er weer 

gevlogen wordt met volle vliegtuigen, mensen zich weer onbeperkt kunnen verplaatsen met het 

openbaar vervoer en passagiers uit verschillende huishoudens weer bij elkaar in de auto mogen 

zitten (om vervolgens in een horecagelegenheid weer 1,5 meter afstand te moeten houden), 

kunnen wij de beslissing dat discotheken en nachtclubs gesloten moeten blijven niet uitleggen.  

Ook niet als we de cijfers erbij halen waaruit blijkt dat >80% van de besmettingen ontstaat vanuit 

de thuis, familie en werksituatie. Vanuit de horeca is dat 4,6% van de gevallen waarvan een 

setting bekend is. (Bron RIVM: Wekelijkse update epidemiologische situatie COVID-19 in 

Nederland). 



 

Wij maken ons oprecht zorgen om de samenleving en dan met name om onze doelgroep, 

jongvolwassenen- tussen 18 en 25 jaar. Wij voorzien in de behoefte aan sociale contacten, aan 

vriendschap, liefde en een gevoel van verbondenheid met anderen. Een behoefte die door deze 

coronacrisis niet is verdwenen, maar juist groter is dan ooit. Onze doelgroep verveelt zich, hun 

uitlaatklep is hen ontnomen. Ze hebben geen examenfeest, kunnen niet op reis, krijgen geen 

introductieweek voor het nieuwe school/studiejaar en kunnen geen nieuwe mensen ontmoeten. 

De jeugd overziet de consequenties niet en ziet dat de hele maatschappij meer vrijheid neemt en 

krijgt en laat zich niet geforceerd beperken. We horen meer en meer over een toename van 

drugsgebruik (inclusief lachgas), problematisch alcoholgebruik, vernielingen, vechtpartijen, 

gevaarlijke acties en rellen.   

In een eerdere brief aan minister De Jonge hebben wij gewaarschuwd voor de opkomst van 

ondergrondse feesten, van huisfeesten en de toename van het gebruik van zogenaamde 

zuipketen.  Wij hebben aangegeven dat wij bang zijn om te worden ingehaald door feesten in de 

illegaliteit. Een angst die wij nu op grote schaal werkelijkheid zien worden, van kleinere 

thuisfeesten tot professioneel georganiseerde grootschaligere feesten. Inmiddels durven wij te 

concluderen dat de overheid illegale feesten in de hand werkt. Organisatoren, locatie- eigenaren 

en jongeren wordt immers geen strobreed in de weg gelegd. Er worden geen sancties of boetes 

opgelegd. Bij een constatering wordt aanwezigen vriendelijk verzocht de locatie te verlaten en er 

volgt geen enkele sanctie. We kennen locaties waar dit vrijwel elke week op dezelfde manier 

plaatsvindt. De frustratie is groot bij ondernemers. Hun telefoons staan vol met berichten van al 

deze illegaal feestende jongeren. Jongeren accepteren ook niet dat hen geen enkel perspectief 

wordt geboden. Nu vinden de illegale activiteiten nog veel in de buitenlucht plaats, maar met 

minder weer op komst, zullen deze activiteiten zich naar binnen verplaatsen, zoals loodsen, 

hokken en zuipketen.. In slecht geventileerde en onhygiënische ruimtes, met mogelijk enorme 

besmettingshaarden tot gevolg.  

Daarom roepen wij u op om samen met ons te werken aan een veilig perspectief voor de 

nachthoreca. We zijn als sector al jarenlang in staat gebleken strikte regels te hanteren en na te 

komen. Onze gasten luisteren naar ons. Vooraf is duidelijk welke regels er gelden. Misdragingen 

worden direct gecorrigeerd of de toegang wordt ontzegd. Ook medewerking aan bron- en 

contactonderzoek is met onze sector goed mogelijk en we zijn bereid om dat optimaal te 

faciliteren.  

Een korte toelichting en onderdelen van ons protocol:  

 

- Uitgebreide gezondheidscheck bij reservering en binnenkomst. 

- Temperatuurmeting.  

- Zeer goede ventilatiesystemen; we hebben zelf onderzoek laten doen en het 
blijkt dat onze sector over de meest geavanceerde systemen beschikt.  

- Strikte hygiënemaatregelen.  

- Onze bezoekers komen uitsluitend op reservering en zijn dus te traceren als er 
besmettingen zijn en de clubs stellen voorwaarden waardoor hier medewerking aan 
verleend moet worden. 

- We richten ons op jongeren die minder kwetsbaar zijn en attenderen hen op 
eigen verantwoordelijkheid om besmettingen te voorkomen en geen 
kwetsbaren op te zoeken en 1,5 meter afstand te houden in het reguliere 
leven.  

- Zoveel mogelijk 1,5 meter afstand in onze zaken en waar dat niet kan, 
gebruiken we mondkapjes.  

 

 



 

Aan de hand van een zorgvuldig en weloverwogen protocol willen wij de deuren van onze clubs 

en nightlifebedrijven weer openen. Graag gaan wij binnen afzienbare tijd in overleg met het 

kabinet om te bespreken hoe we op 1 september op een verantwoorde manier open kunnen 

gaan. Als uit dat gesprek  blijkt dat het openen van onze sector vanaf 1 september 

onaanvaardbaar is, dan willen we in gesprek over hoe de jeugd en jongvolwassenen dan wel in 

controle worden gehouden en hoe illegale feesten en zuipketen worden aangepakt. Bovendien 

willen we dan duidelijk krijgen  hoe wij als sector gecompenseerd worden om z.s.m. als het wel 

kan wel een veilig alternatief te bieden voor de jeugd.  

 Wij luiden bij deze de noodklok: Het is nú nodig om samen met ons  te zoeken naar een 

oplossing voor het voortbestaan van onze branche en om de jeugd en jongvolwassenen te 

beschermen. Niet alleen omdat het onze bedrijven zijn, maar omdat onze branche óók een 

onderdeel is van de Nederlandse cultuur en van belang is voor de jongvolwassenen en jeugd in 

Nederland.  Clubs & nightlifebedrijven zijn grote, kapitaalintensieve bedrijven met hoge vaste 

lasten die gewoon doorlopen. De huidige steun vanuit de overheid is niet afdoende om deze 

bedrijven door de coronacrisis heen te helpen.  

Veel van onze ondernemers zijn wanhopig en zullen geen andere uitweg zien dan 1 september 

open te gaan als er geen redelijk gesprek op gang kan komen.  

Met vriendelijke groet, 

Vertegenwoordigers van ‘Nachtbelang’ 

 

 

Rene Tijhuis (eigenaar van Lucky The feel good provider  in Rijssen) 
Jorn Lukasczcyk (eigenaar club Basis in Utrecht) 
Jeroen van Broekhoven (eigenaar Fox Nightlife Stadskanaal) 
P/a jeroen@fox-stadskanaal.nl / 06-21616166 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

1. (concept) Protocol 

2. Manifest  
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