Regeldruk

‘Door al die regels vergeet
je je gasten bijna’
Eén duidelijk handboek met alle regels voor horeca, gemeente, brandweer en politie, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Dat is het doel van Bertus van Berkel,
voorzitter van Horeca Nederland afdeling Veghel.

‘Als horecaondernemer weet je in
Nederland niet meer waar je aan toe
bent’, vindt Bertus van Berkel. ‘Er zijn zo
veel regels en in elke gemeente is het
weer anders. Neem alleen al de regels
rond brandveiligheid: de verzekering
eist het ene en de brandweer weer iets
anders. Wanneer doe je het nou goed?
De bedrijfsvoering wordt door al die
regels steeds moeilijker. Je komt steeds
minder toe aan wat je hoort te doen: de
gast dienen.’
Tot voor kort was Van Berkel zelf actief
in de horeca, met een cafetaria, een café
met feestzaal en een cateringbedrijf. Eén
van de redenen dat hij daarmee stopte,
was het gedoe met alle regeltjes. Als
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voorzitter van Horeca Nederland afdeling Veghel wil hij daar nu iets aan doen.
‘Het is voor mij als ‘vrij man’ makkelijker
een standpunt in te nemen dat tegen
de gemeente in gaat.’ Dus laat hij van
zich horen in de gesprekken met brandweer, politie en gemeente Veghel om
alle regels die gelden eens duidelijk op
papier te krijgen. ‘Ook de politie en de
brandweer weten af en toe zelf niet wat
wel of niet mag. Hoe moeten horecaondernemers dat dan weten?’ Hij wil het
handboek af hebben voor de nieuwe
horecawet in 2010 ingaat. Daarin krijgt
de gemeente volgens hem meer zeggenschap. ‘Het kan maar vast geregeld
zijn.’

Veel ondernemers ergeren zich aan de
wildgroei en complexiteit van regelgeving.
Het verminderen van regeldruk bespaart
tijd en geld. De Kamer van Koophandel
(KvK) Brabant zet zich al jaren in voor het
verbeteren van gemeentelijke dienstverlening, onder meer door bij gemeenten
aan de bel te trekken. Uit KvK-onderzoek
blijkt dat circa eenderde van de gemeentelijke vergunningen kan worden afgeschaft of omgezet in algemene regels.
De overheid heeft lastenverlichting inmiddels tot speerpunt gemaakt. Het verbeteren van dienstverlening wordt echter
met wisselend succes aangepakt. De KvK
stimuleert gemeenten om voortvarend
op te treden en van papier praktijk te
maken. Als extra aanjager deelt de KvK
taart uit aan gemeenten waar het goed
gaat. De KvK wil gemeenten bovendien
met elkaar in contact brengen via een

Kennisplein Dienstverlenend Reguleren.
Dit zodat kennis en ervaring kan worden uitgewisseld en niet elke gemeente
opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.
Verder adviseert en begeleidt de KvK
en brengt de KvK de belangen van het
lokale en regionale bedrijfsleven naar
voren. De KvK roept ondernemersverenigingen bovendien op druk te blijven uitoefenen en de lastenverlichting
op de gemeentelijke agenda te blijven
plaatsen. Wilt u meer weten over dit
onderwerp? Neem dan contact op met
één van onze specialisten: Bob van Dijk
((040) 23 23 267 of bdijk@brabant.kvk.
nl.) of Mariëlle Munnecom ((040) 23
23 288 of mmunnecom@brabant.kvk.
nl). U kunt ook contact opnemen met
de accountmanager in uw regio (foto
hiernaast).

