
 
 
 
 
 
 
 
De heer drs. H.M.F. Bruls,  

 

Cc: 

mevrouw drs F. Halsema 

mevrouw S. Dijksma 

de heer ing. A. Aboutaleb 

de heer J.H.C. van Zanen 

 

13 september 2021 

 

Geachte heer Bruls,  

 

In uw hoedanigheid als voorzitter van het Veiligheidsberaad vragen wij graag uw 

onmiddellijke aandacht voor het volgende. 

 

Zoals u wellicht vernomen heeft, is het Kabinet voornemens om ongeplaceerde indoor 

evenementen in capaciteit te beperken tot 75% voor de periode van 25 september tot en 

met 1 november.   

 

De branche is van mening dat dit voorgenomen besluit niet onderbouwd, onuitlegbaar, 

onuitvoerbaar, onrechtvaardig,  willekeurig en uitermate schadelijk is. En daarmee 

onacceptabel voor de sector. Wij vragen u om dit in het Veiligheidsberaad mee te nemen 

en daar te adresseren aan de betrokken bewindspersonen. 

 

Niet onderbouwd en onuitlegbaar 

Uit alle onderzoeken van het bekende Fieldlab Evenementen-programma, en inmiddels 

ook uit de talloze voorbeelden uit de landen om ons heen, is gebleken dat evenementen 

veilig open kunnen op volle capaciteit. Dit geldt voor zowel outdoor als indoor 

evenementen, indien de maatregelen die door Fieldlab Evenementen geadviseerd zijn 

worden toegepast:  

• het gebruiken en controleren van een Coronatoegangsbewijs;  

• kaartverkoop vooraf, bruikbaar voor eventueel bron- en contactonderzoek 

achteraf; 

• goede communicatie met bezoekers zowel voorafgaand, tijdens als na het 

evenement;  

• een goede ventilatienorm.  

 

Al deze zaken zijn heel goed meetbaar en controleerbaar, en met deze maatregelen kan 

er op 100% capaciteit worden gedraaid. De volstrekt arbitraire 75% is nergens op 

gebaseerd, behalve op beeldvorming, en daarmee onacceptabel.  

 

Wij hebben de afgelopen weken over veel dingen gesproken met ambtenaren en 

bewindslieden, maar wij hebben steeds - zelfs nog afgelopen donderdag in het gesprek 

met de demissionair Minister President - duidelijk gemaakt dat op de capaciteit van 

evenementen geen consessies kunnen worden gedaan. Dat komt omdat, zoals wij vanaf 

het begin van de gesprekken 1,5 jaar geleden duidelijk hebben gemaakt, het 

businessmodel van de branche een marge van 5-10% heeft. Evenementen op 75% zijn 

dus verliesgevend. Dat weet men al heel lang.  

 

  



 
 
 
 

 

 

 

Over veel andere voorwaarden is wel gesproken, zoals een tijdelijke eindtijd van 24.00 

uur om een duidelijke afkadering te hebben. Daar is uitvoerig overleg over geweest en er 

zijn stukken voor uitgewerkt. Maar nu ligt er ineens een heel ander voornemen op tafel 

dat nooit met de branche is besproken. 

 

Willekeur 

Des te schrijnender is dat voetbalwedstrijden vanaf 25 september wel 100% publiek 

mogen ontvangen. Die zouden namelijk outdoor zijn. Maar wij weten dat er nogal wat 

stadions een dak hebben dat dicht gaat als het regent. Is dat dan nog steeds outdoor?  

 

Dit is dus willekeur. Maar de willekeur is nog veel duidelijker als men kijkt naar het feit 

dat er – behoudens het OV – nergens meer Coronaregels gelden. Niet thuis, niet op het 

werk, niet in winkels of op straat. 

 

Onuitvoerbaar  

Het voorgenomen besluit is eveneens onuitvoerbaar.  

Het overgrote deel van de evenementen dat gepland staat is immers al voor ruim meer 

dan 75% verkocht. Moeten die organisaties gaan loten? 

En vervolgens zal de  controle en handhaving bij de gemeentes komen te liggen. Gaan 

gemeentes een boa aan iedere deur van een evenementenlocatie zetten met een teller in 

de hand? Wij voorzien dat er veel horecagelegenheden en locaties straks gewoon open 

gaan op 100%, en dan wel zien wat er gebeurt. En dat is begrijpelijk.  

 

Schadelijk 

Ondertussen heeft dit Kabinet aangegeven dat de steun voor de sector zal stoppen. 

Onbegrijpelijk en onrechtvaardig gezien het bovenstaande. Want er gaan veel 

evenementen geannuleerd worden, omdat we nog steeds met onwerkbare 

capaciteitsbeperkingen te maken hebben. Dit zal het einde betekenen voor veel 

ondernemers in de evenementenbranche, die al 1,5 jaar hun werk niet mogen doen. Als 

het de sector zo onmogelijk wordt gemaakt weer op te starten, zal het vertrouwen bij 

zowel organisatoren als artiesten en zeker ook bij bezoekers verder verdwijnen. Waarbij 

die bezoekers naar evenementen in het buitenland zullen gaan of zelf thuis en illegaal 

hun feestje gaan vieren.  

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, maar zijn altijd 

bereid voor nadere toelichting of overleg. 

 

 

Hoogachtend,  

 

 

Jolanda Jansen 

Riemer Rijpkema 

Willem Westermann 

 

 

 

 

 

 


