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Start en einde strandseizoen voor strandpaviljoens 
 
In afwachting van het goede weer, start deze maand het strandseizoen  
in Den Haag.  
 
Vanaf 3 maart mochten strandpaviljoenhouders op het Noorder- en Zuiderstrand, 
op de plaatsen waar geen betonpad voor voetgangers wordt aangelegd,  
beginnen met de opbouw van hun strandpaviljoen. 
 
Noorderstrand 
Op het Noorderstrand, op de plekken waar géén betonpad wordt aangelegd, 
mocht op 3 maart 2008 gestart worden met de opbouwwerkzaamheden. Vanaf 
deze datum mochten de strandpaviljoenhouders in het deel van Sealife tot aan 
Carlton Beach en bij het Zwarte Pad, ook beginnen met opbouwen. Na de  
opbouw van de paviljoens in deze gebieden, legt de gemeente Den Haag het 
betonpad voor de voetgangers aan.  
 
Zuiderstrand 
Op het Zuider-
strand is geen 
betonpad voor 
voetgangers. 
Vanaf 3 maart 
2008 mochten de 
paviljoenhouders 
daar beginnen 
met opbouwen.  
 
Einde  
strandseizoen 
Het seizoen voor 
strandpaviljoen-
houders loopt tot 
en met 30  
september 2008, 
waarbij de  
afbouw werk-
zaamheden starten op 1 oktober 2008, tenzij het college van B & W toestemming 
geeft voor seizoensverlenging. 
 
Seizoensverlenging 
Ook dit jaar wordt aan strandpaviljoenhouders de mogelijkheid geboden voor een 
seizoensverlenging. De verlenging is dan inclusief de herfstvakantie, omdat deze 
vroeg valt dit jaar (van 11 tot en met 19 oktober 2008). 
 
Aan de seizoensverlenging stelt de gemeente een aantal voorwaarden. Een van 
de voorwaarden is dat de paviljoenhouders aan de boulevard van Scheveningen 
tegelijk moeten afbouwen zodat er op die locatie zo min mogelijk sprake is van 
overlast. Ook mag, in verband met de veiligheid, niet in de herfstvakantie worden 
afgebouwd. Bovendien eist het Hoogheemraadschap van Delfland dat het strand 
op 1 november schoon en leeg wordt opgeleverd in verband met het  
stormseizoen. 
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Horeca zet 5 procent meer om 
 
In 2007 was de omzet van de horeca opnieuw flink hoger dan een jaar eerder. Net als in 2006 bedroeg de groei 5  
procent. Het volume van de omzet groeide in 2007 met 2 procent, de verkochte artikelen waren gemiddeld 3,3 procent 
duurder. In vergelijking met 2006 groeide het volume minder sterk en was de prijsstijging groter.  
De hotels boekten in 2007 de hoogste omzetgroei. De cafés noteerden slechts een bescheiden omzetgroei. Dit blijkt uit 
cijfers van het CBS. 
 
Hotels realiseren hoogste omzetgroei 
De hotels hebben in 2007 de grootste bijdrage geleverd aan de omzetgroei in de horeca. Vooral door de aanhoudende 
zakelijke bestedingen boekten de hotels bijna 7 procent meer omzet dan een jaar eerder. 
 
Ook de cafetaria’s en restaurants behaalden een meer dan gemiddelde groei. De omzet van deze eetgelegenheden 
groeiden met respectievelijk 5,8 en 5,6 procent. 
 
Minder consumpties in cafés 
De omzetgroei van cafés bleef achter. Dat komt vooral doordat cafés als enige te maken hadden met een krimpende 
afzet. Het volume van de omzet was namelijk 1,6 procent lager dan een jaar eerder. Omdat de prijzen 3,5 procent  
hoger lagen, realiseerden de cafés toch een bescheiden omzetgroei van 1,8 procent. 
 
Omzetgroei vlakt in tweede halfjaar af 
De omzetgroei van de horeca is in de laatste twee kwartalen van 2007 meer dan gehalveerd in vergelijking met de groei 
in de eerste twee kwartalen. Vooral de cafetaria’s hebben flink moeten inleveren. Terwijl de omzet in de eerste twee 
kwartalen gemiddeld met 11 procent toenam, bleef de groei in de tweede helft van het jaar beperkt tot iets meer dan  
1 procent. De hotels vormden een uitzondering op deze ontwikkeling. Zij behaalden in het vierde kwartaal de op een na 
hoogste kwartaalgroei van 2007. 

Pierre-Henri Bovsovers (39) nieuwe  
hotelmanager Des Indes 

 
Hotel Des Indes heeft na het 
vertrek van Claudia Pronk 
sinds 13 februari weer een 
nieuwe hotel-manager. Het 
is de 39 jarige Pierre-Henri 
Bovsovers. 
 
Bovsovers heeft wereld-
wijde ervaring opgedaan in 
de hotellerie, onder andere 
in Houston, Parijs,  
Luxemburg-stad en meest 
recent in Brussel in  
Le Meredien. 
 
 

Europa Hotel bij Worldhotels 
 
Het Bilderberg 
Europa Hotel in 
Scheveningen 
sluit zich aan bij 
de verkoop- en 
marketingketen 
Worldhotels. Het 
is het vierde  
Bilderberg-hotel 
in het pakket 
van deze  
organisatie.  

Eerder traden het Garden Hotel en Jan Luyken in  
Amsterdam en het Parkhotel in Rotterdam toe. “Voor de 
internationale distributie zien wij Worldhotels als de ideale 
partner”, aldus directeur Dries van der Vossen.  
 
(Bron: AD/HC 12-2-2008) 
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GroenLinks tegen  
terrasverwarming horeca 
 
GroenLinks-kamerlid Wijnand Duyvendak 
wil dat minister Cramer optreedt tegen  
terrasverwarming in de horeca. Volgens 
GroenLinks (GL) kan het nu nog, want de  
verwachting is dat de horeca door het  
rookverbod op 1 juli a.s. massaal terras-
verwarming gaat inslaan om rokende  
klanten te behouden. Dit gebeurde volgens 
GL al in Engeland en Schotland, waar het 
rookverbod al geldt. Eén terrasverwarmer 
zorgt volgens GL voor 4 ton CO2-uitstoot 
per jaar, evenveel als een autorit van 
25.000 kilometer. De minister moet van GL 
snel duidelijk maken dat terrasverwarming 
in strijd is met de plicht voor bedrijven om 
zuinig om te gaan met energie. 
 
“Elk nieuw aanbod creëert een nieuwe 
vraag, dus hoe eerder we deze ontwikke-
ling stoppen, hoe beter”, aldus Duyvendak. 
‘En als de horeca eenmaal veel geld heeft 
uitgegeven aan terrasverwarmers, stuit het 
verbod op veel meer weerstand. Een  
warme trui of deken werkt net zo goed en 
draagt niet bij aan de opwarming van de 
aarde’, aldus GL. 

Onderzoek sloop Kurhausplein 
 
De gemeenteraad van Den Haag heeft  
opdracht gegeven om de mogelijke sloop 
van de twee gebouwen met appartementen 
en horeca, pal voor het Kurhaus te  
onderzoeken. “Een officieel onderzoek”, 
juicht initiatiefnemer Michel Santbergen, 
fractievoorzitter van het CDA in Den Haag. 
Overigens wil Santbergen niet dat mensen 
daarvan de dupe worden. “Je moet ze wel 
compenseren.”  
 
(Bron De Weekkrant) 

Muzieklicenties via één factuur 
 
Horecagelegenheden die niet deelnemen aan de collectieve licentie van  
Koninklijk Horeca Nederland, krijgen in het vervolg één gecombineerde 
factuur van Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra en Naburige  
rechtenorganisatie SENA. 
Een initiatief dat volgens Buma/Stemra voordelen biedt voor zowel de  
gebruikers van muziek als voor de makers van muziek. 
Cees Vervoord, directievoorzitter van Buma/Stemra: “Het mes snijdt ook 
in dit geval aan twee kanten. Enerzijds minder administratieve romp-
slomp en betaalhandelingen voor de ondernemer, anderzijds zullen de 
incassokosten voor de beide rechtenorganisaties verder omlaag gaan.  
En dat laatste heeft weer een positief effect op de doorbetaling aan onze 
rechthebbenden. En daar gaat het ons om. Een efficiënte bedrijfs-
voering, in het voordeel van onze achterban”.  

Van der Valk 
maakt opmars 
in hotelsector 
 
Van der Valk hotels in 
Nederland zijn bezig 
met een stille  
expansie. Bij drukke 
verkeersknooppunten 
worden vier- en vijf-
sterren hotels ge-
bouwd. 

 
De onlangs geopende hotels in Nootdorp (foto) en Ridderkerk zijn een 
voorbeeld voor de hotels die nog gebouwd gaan worden in Rotterdam, 
Dordrecht, Almere, Middelburg, Harderwijk, Sneek, Leeuwarden en  
Beneden Weert. Verder komen er uitbreidingen in Goes en Cuijck. Maar 
niet alleen in Nederland wordt uitgebreid. Ook in Düsseldorf komt een 
hotel en op Curaçao een luxe resort. 
 
Met de hotels in Nederland richt Van der Valk zich vooral op de zakelijke 
markt. Een kwart van de vergaderruimte in Nederland wordt nu al bij een 
Van der Valk hotel geboekt. (Bron: AD/HC 25-2-2008)  

Hotel naast station Hollands Spoor 
 
Er bestaan plannen voor een nieuw hotel naast het station Hollands 
Spoor. Het hotel met 128 kamers maakt onderdeel uit van een grote op-
knapbeurt van het gebied rond het station, verwoord in een ambtelijke 
studie van wethouder Norder (PvdA, bouwen en wonen).  www.haagsehoreca.nl 
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Chinese handelsorganisatie wil 
in Den Haag congresseren 
 
Het Chinese ministerie van Economische 
Zaken heeft zijn oog laten vallen op Den 
Haag als locatie voor een groot, jaarlijks 
congres dat 2000 congresgangers en veel 
Chinese ondernemers trekt. De Haagse 
wethouder Economie Henk Kool heeft hier-
over in Peking eerste, verkennende  
besprekingen gevoerd. Het zou voor het 
eerst zijn dat een Chinese overheids-
instantie buiten de eigen landsgrenzen  
congresseert. 

Het gaat om 
het jaarlijkse 
tweedaagse 
congres van 
de Chinese  
Handels-
organisatie  
CCPIT (China 
Council for the 
Promotion of 
Industrie and 
Trade). De  
organisatie is 

vergelijkbaar met de Nederlandse  
Economische Voorlichtingsdienst van het 
ministerie van Economische Zaken en heeft 
wereldwijd meer dan vijftig vestigingen. De 
CCPIT wil haar vergadering jaarlijks in Den 
Haag organiseren. 
 
Opsteker 
“De bedoeling is in oktober van dit jaar de 
eerste conferentie in Den Haag te laten 
plaatsvinden”, zegt wethouder Kool. “Als 
dat gebeurt, is dat een enorme opsteker. 
Niet alleen in directe zin, voor de Haagse 
restaurants en hotels, maar ook voor de 
handelscontacten die Den Haag in  
toenemende mate met China onderhoudt. 
De CCPIT nodigt namelijk ook veel Chinese 
en Europese bedrijven uit om parallel aan 
de jaarvergadering themabesprekingen te 
houden en contacten te leggen. Dit zet Den 
Haag wereldwijd heel goed op de kaart.” 

Foto: Wethouder Henk Kool 

Open dagen Hotelschool Den Haag 
 
Hotelschool Den 
Haag houdt op 26 
maart en 9 april 
weer haar jaarlijkse 
open dagen voor 
de inschrijving van 
nieuwe studenten 
voor de 4 jarige 
Bacheloropleiding. Het programma begint om 14.00 uur en eindigt om 
17.00 uur. In de eigen brasserie Zinq zal een speciale lunch worden  
geserveerd. Reserveren wordt dringend aanbevolen. 

Hoge Raad 
Keukenpersoneel niet onder Fooienbesluit 
 
De Hoge Raad heeft onlangs bevestigd dat keukenpersoneel niet onder 
het Fooienbesluit 2002 valt. 
Het ging in deze zaak om een werkgever met een cafetaria. Over 2002 
betaalde de werkgever aan zijn werknemers minder loon uit dan het  
minimumloon dat volgens de cao gold. Na een controle legde het UWV 
over dat jaar een correctienota op, waarbij een bedrag aan premie voor 
de werknemersverzekeringen werd nageheven. Daarbij was voor de  
berekening van de verschuldigde premies ook een bedrag aan fooien tot 
het loon gerekend. Het UWV deed dit op basis van het desbetreffende 
artikel van het Fooienbesluit 2002. De werkgever was het hier niet mee 
eens. Hij bepleitte dat het Fooienbesluit niet voor zijn keukenpersoneel 
gold en ging in beroep. 
 
Bedienend personeel 
De Centrale Raad oordeelde dat het keukenpersoneel niet onder het 
Fooienbesluit 2002 valt. De Raad kwam hiertoe omdat de tekst van het 
Fooienbesluit de werking van de bepaling uitdrukkelijk beperkt tot het 
bedienend personeel. De Raad zag geen aanleiding voor een andere 
dan een grammaticale uitleg van deze bepaling. Het UWV ging tegen dit 
oordeel in hoger beroep en kwam bij de Hoge Raad terecht. Ook deze 
rechter oordeelde dat het Fooienbesluit 2002 alleen ziet op werknemers 
die behoren tot het bedienend personeel. De toelichting bij het Fooien-
besluit 2002 bood onvoldoende grond om keukenpersoneel tot het  
bedienend personeel te rekenen. De werkgever werd dus in het gelijk 
gesteld. 

haagsehoreca.nl wordt inmiddels op veel andere websites vermeld als  
interessante website.  Zo komen steeds meer bezoekers voor informatie over 
Haagse horecabedrijven op de site www.haagsehoreca.nl terecht. Dat is ook in 
uw voordeel. Een hyperlink bij uw gratis vermelding kan uw omzet nog meer  
verhogen! Informatie: Nico de Haas 06-20917825. 
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De uitgevers verklaren dat deze nieuwsbrief op  
zorgvuldige wijze en naar beste weten is samen-
gesteld. Evenwel kunnen zij op geen enkele wijze 
instaan voor de juistheid of volledigheid van de 
informatie. De uitgevers aanvaarden dan ook geen 
enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke 
aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of 
beslissingen, gebaseerd op bedoelde informatie. 

 

Bedrijfsvergelijking Horeca 
 
Ook als Haagse horecaondernemer kijkt u 
regelmatig naar uw cijfers. Deze cijfers  
vertellen u immers exact hoeveel er is  
omgezet, welke kosten er zijn gemaakt en het 
uiteindelijke resultaat. Maar wat deze cijfers u 
niet vertellen is of de omzet sneller of juist 
minder snel is gegroeid dan elders in de  
bedrijfstak, of dat uw kosten hoger of lager 
zijn dan die bij soortgelijke bedrijven. 

Bedrijfsvergelijking Horeca heeft deze informatie voor u permanent  
beschikbaar. Met andere woorden: u kunt, wanneer u maar wilt, bekijken 
hoe uw bedrijf presteert in vergelijking tot andere bedrijven. Belangrijke 
informatie voor iedere ondernemer! 
 
Gratis voor horecaondernemers 
Bij het Bedrijfschap ingeschreven ondernemingen kunnen meedoen aan 
Bedrijfsvergelijking Horeca. Het kost u niets behalve iedere maand, 
kwartaal of jaar hooguit een half uur om uw cijfers in te voeren. Dit kunt u 
overigens ook door uw boekhouder of accountant laten doen. Uiteraard 
zijn uw gegevens in vertrouwde handen en niet toegankelijk voor  
anderen. 
 
Bekijk hoe het werkt 
Wilt u weten hoe het werkt? Bekijk dan de demonstratie van  
Bedrijfsvergelijking Horeca op www.kenniscentrumhoreca.nl 

De Zilveren Ooievaar 2008 
 
De Zilveren Ooievaar is een jaarlijkse  
onderscheiding van de gemeente Den 
Haag voor een Haagse ondernemer die 
zijn bedrijf en product op uitzonderlijke 
wijze in de markt zet of zich zeer  
verdienstelijk heeft gemaakt voor de 
stad. De winnaar krijgt de Zilveren  
Ooievaar trofee en 10.000 euro. Dit  
bedrag moet worden besteed aan de  
verbetering van de bedrijfsvoering van de onderneming.  
 
Daarnaast krijgt de winnaar een jaar lang een VIP-behandeling op  
diverse zakelijke en feestelijke bijeenkomsten. Hierbij kunt u denken aan 
de nieuwjaarsreceptie, het ondernemersontbijt enz. Bovendien zijn de 
eer, de erkenning en de publiciteit waardevolle beloningen, die niet in 
geld zijn uit te drukken. De inschrijving is geopend tot 31 maart 2008. 

Strandpaviljoens in clusters bij 
elkaar 
 
De gemeenteraad van Den Haag heeft  
besloten. Na ruim twintig uur debatteren is 
de kogel door de kerk. Op het Norfolkterrein 
komen op de havenhoofden twee honderd 
meter hoge woontorens. Elders op het  
terrein nog een van zeventig meter. 
De derde haven wordt gedempt voor een 
grote parkeerkelder met daarop huizen. 
 
De boulevard wordt eenrichtingsverkeer. De 
strandpaviljoens komen in clusters bij  
elkaar te staan in plaats van in een lang lint. 
De coalitiepartijen steunen de voorstellen 
voor een grootschalige aanpak van  
Scheveningen. Met zijn plannen wil  
wethouder Norder het toerisme stimuleren, 
maar ook de visserij behouden. “We gaan 
schwung aan Scheveningen geven”, aldus 
Norder. 

 

Voor Scheveningen en Den Haag: 
 
www.haagsehoreca.nl 


