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Geachte mevrouw Beens,
Onlangs mochten wij uw reactie ontvangen op onze brief waarin wij een verzoek hadden ingediend
tot uitstel van de invoeringsdatum van de nieuwe Hygiënecode voor de horeca, dit naar aanleiding
van diverse klachten over de handelswijze van KHN als nieuwe codehouder.
Volgens uw ministerie is er geen aanleiding om het codehouderschap van KHN in twijfel te trekken.
In uw brief gaat u alleen in op één van de vier klachten die wij in onze brief hebben geformuleerd.
Om precies te zijn onze klacht over de hoogte van de prijs van het boek uitgegeven door KHN met
daarin de nieuwe Hygiënecode voor de horeca, welke tekst KHN vooralsnog niet alom beschikbaar
wil stellen en daarmee het gebruik van de code onnodig belemmert.
U geeft in uw reactie aan dat de hoogte van de prijs en het bevoordelen van eigen leden
overeenkomt met de werkwijze van andere codehouders. Dit is samen met het niet alom
beschikbaar stellen van de code precies de kern van het probleem en gezien uw reactie en de
reacties die wij vanuit andere branches hebben ontvangen, niet alleen een probleem voor de
horecasector.
KHN maakt zich, net zoals kennelijk een aantal andere brancheorganisaties, bewust of onbewust
schuldig aan het commercieel gebruiken van het codehouderschap, welk houderschap KHN heeft
verkregen na het opheffen van de bedrijfschappen. Echter dienen codehouders volgens geldende
afspraken de hygiënecode beschikbaar te stellen aan alle bedrijven die behoren tot de sector die zij
vertegenwoordigen, alsook aan aangrenzende sectoren waarin de code toegepast kan worden. Het
beschikbaar stellen mag volgens een besluit van uw ministerie, welk besluit is gepubliceerd in de
Staatscourant 1999, nr. 35 / pag. 5, tegen ten hoogste de kostprijs.
Gezien deze publicatie in de Staatscourant is de conclusie van uw ministerie dat KHN als codehouder
niets te verwijten dan ook onjuist. Een simpele rekensom, die u als bijlage kunt terugvinden in onze
brief d.d. 15 februari jl., laat zien dat de prijsstelling van € 100 per exemplaar ver boven de kostprijs
ligt. Bovendien mag KHN op basis van het gepubliceerde haar leden niet bevoordelen met een

korting van 70%. KHN laat de korting die zij als codehouder geeft aan haar leden, als het ware
betalen door 2/3 van de horecabedrijven die geen lid zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn van de
wetgeving. KHN dient als codehouder het branchebelang boven het verenigingsbelang te stellen!
Wij verzoeken u onze brief d.d. 15 februari jl. opnieuw in behandeling te nemen en zoals voorgesteld
KHN zo nodig het houderschap te ontnemen en de Hygiënecode voor de horeca onder te laten
brengen in een onafhankelijke stichting, waarin ook andere horecaverenigingen en belanghebbenden
vertegenwoordigd zijn.
Wij hebben er begrip voor dat u de inwerkingtreding van de nieuwe Hygiënecode voor de horeca niet
meer kunt uitstellen. Omdat dit min of meer in de lijn der verwachting lag waren wij daarom al
gestart met het vervaardigen van publicaties als alternatief voor het veel te dure boek van
codehouder KHN. Alle horecabedrijven en bedrijven van aangrenzende sectoren kunnen naast de
publicatie van KHN, met daarin de tekst van de nieuwe hygiënecode, nu inmiddels ook de door ons
ontwikkelde goedkopere alternatieve hulpmiddelen bestellen. Wanneer bedrijven volgens in deze
middelen uitgewerkte basisvoorwaarden en procedures handelen, kan er in principe van worden
uitgegaan dat aan de HACCP-beginselen wordt voldaan, die voor horecabedrijven gelden vanaf 1
april 2016. Meer informatie over de verschillende beschikbare publicaties kunt u vinden op de
website www.voedselhygienehandboek.nl.
We zijn gaarne bereid om deze en de vorige brief persoonlijk op uw ministerie te komen toelichten.
In afwachting van uw reactie, teken ik namens het Nederlands Horeca Gilde, de Vereniging Chinese
Horeca Ondernemers, Natte Horeca Nederland en de Vereniging Professionele Frituurders
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