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Veghel, 3 april 2019
Onderwerp : Visie KHN op paracommercieel beleid, preventieakkoord en ID fraude

Geacht college,
Naar aanleiding van het in werking brengen van een gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening
voor de gemeente Meierijstad en een lopende discussie over een goed paracommerciël beleid,
ontvangt u hierbij de zienswijze van de horecabedrijven in de gemeente, georganiseerd door
Koninklijke Horeca Nederland. Daarnaast willen wij een aantal actualiteiten onder uw aandacht
brengen zoals ID fraude en het nationaal preventieakkoord.

Waarom is een eerlijk speelveld belangrijk?
In de Drank- en Horecawet (artikel 4) wordt uitdrukkelijk gesteld dat een gemeente in een verordening
maatregelen móet nemen om oneerlijke mededinging van paracommerciële instellingen ten aanzien
van reguliere horeca te voorkomen. Vanwege hun maatschappelijke karakter kunnen
paracommerciële instellingen op een andere wijze horeca bedrijven dan commerciële/reguliere
horeca. Er kan immers sprake zijn van subsidies, vrijwilligers, een niet markt conforme huurprijs of
een ander fiscaal regime. Dit leidt ertoe dat er zonder goede spelregels oneerlijke concurrentie
ontstaat voor de reguliere horeca, die dergelijke voordelen niet heeft.
De ruimte die in onze gemeente via de APV wordt geboden aan paracommerciële instellingen om
horeca te bedrijven, bevat nauwelijks beperkingen. Door de voorgestelde APV ontstaat ons inziens
dus een ongelijk speelveld, waarmee de gemeente volgens Koninklijke Horeca Nederland
onvoldoende voldoet aan de invulling van de Drank- en horecawet.
Schenk- en openingstijden
In november 2018 is een wijziging doorgevoerd op de APV. Met deze wijziging geeft de gemeente
zeer ruime mogelijkheden aan paracommerciële instellingen voor het schenken van alcohol. KHN
denkt dat met deze schenktijden niet passen in de bedoeling van de drank- en horecawet en bij de
aard van een paracommerciële instelling. Het schenken van alcohol dient enkel de maatschappelijke
activiteiten van de paracommerciële instelling te ondersteunen. Het is niet de bedoeling dat de
kantine wordt gebruikt als winstmodel of als commercieel alternatief voor de reguliere horeca.
KHN pleit er dan ook voor dat de gemeente Meierijstad voorbeeld neemt aan de strengere schenken openingstijden in de ons omliggende gemeenten. Door duidelijke spelregels werken deze
gemeenten aan een eerlijk speelveld en verstandige invulling van de drank- en horecawet. De opzet
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Koninklijke Horeca Nederland maakt zich zorgen over de ruimte die paracommerciële instellingen
krijgen om horeca-activiteiten uit te voeren. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie in onze gemeenten
met de lokale horecabedrijven. Wij denken dat hier verbetering in kan worden gebracht met een
betere invulling van de schenk- en openingstijden en goede handhaving.

van de flyer ‘Bijeenkomsten bij paracommerciële instellingen J/N?’ is hiervan een mooi voorbeeld. Dit
soort initiatieven van de gemeente geven duidelijk weer wat de APV voorschrijft, en is daardoor een
concreet handvat voor alle partijen. KHN heeft daarnaast nog diverse gemeentelijke stukken
voorhanden met concrete en goede voorstellen van beleidsstukken, wij denken hierin graag met u
mee.
Nationaal Preventieakkoord
In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend, mede door KHN. Met het
Nationaal Preventieakkoord gaan meer dan 70 partijen zoals maatschappelijke organisaties,
gemeenten, sportbonden, zorgaanbieders, onderwijs en het kabinet, samen aan de slag om
Nederland gezonder te maken en gezondheidsverschillen te verkleinen. ‘Alcoholreclame langs de
velden bij amateursport verdwijnt. Sportkantines gaan meer verantwoord om met alcohol,
bijvoorbeeld door niet te schenken tijdens jeugdwedstrijden en de meters bier af te schaffen.’ (Bron:
Rijksoverheid.nl). Willen we naar een gezondere SAMENleving, dan moeten we NU in actie komen!
Tot slot; goede handhaving
Door de huidige APV worden de horecabedrijven in de gemeente onevenredig benadeeld ten gunste
van paracommerciële instellingen. Wij wisselen graag met u van gedachten over een juiste manier
om dit te repareren. In het bijzonder spreken wij ook graag met u over de handhaving van het
preventie akkoord in onze paracommerciële instellingen. Wij zijn namelijk van mening dat de
handhaving binnen paracommerciële instellingen achterblijft ten opzichte van de reguliere horeca.
Ook het ontbreken van goede handhaving binnen het paracommerciële beleid leidt in onze gemeente
dus tot een oneerlijk speelveld.

De in 2017 en 2018 ingezette positieve samenwerking willen we ook graag in de toekomst
voortzetten. Wij zijn KHN Meierijstad en blijven over deze onderwerkpen graag met u in gesprek.
Meierijstad zijn we samen!

Hoogachtend,

Namens het KHN bestuur Meierijstad,
Arie van den Brand

2/2

KONINKLIJK VERBOND VAN ONDERNEMERS IN HET HORECA- EN AANVERWANTE BEDRIJF ‘HORECA NEDERLAND’

Daarnaast willen wij u ook attenderen op ID-Fraude. Steeds vaker gebruiken en misbruiken jongeren
elkaars ID bewijs. Ook onder de jongeren in Meierijstad constateren wij op grote schaal ID Fraude. Bij
fraude is de boete € 370,- en deze constatering levert daarnaast ook problemen op bij het aanvragen
van een paspoort of VOG voor de fraudeur. Echter wordt er niet altijd correct op ingespeeld vanuit de
(gemeentelijke)overheid. Wij zouden dit graag anders zien.

