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Essentieel zijn of als essentieel gezien worden
Aanleiding

De fitnessbranche voert al enige tijd een stevige lobby om de
branche als essentieel verklaard te krijgen. In de lobby speelt
mee dat we erkend en gewaardeerd willen worden voor het
effect dat we bereiken bij onze sporters en tegelijkertijd nooit
meer dicht willen in de corona-crisis. Dat we niet meer in de
groep van sauna’s en seks-werkers vallen, zoals in de zomer
van 2020, maar als een sector worden erkend die van grote
waarde is voor dit land.
We hebben daarin al veel bereikt. De plek die de sector heeft, is
écht veranderd. We gebruiken bewust het woord ‘sector’, omdat
het geen vraagstuk voor fitness alleen is, maar de overheid
naar de hele sportsector kijkt. De sport heeft een andere
positie. Op bepaalde momenten waren de basisscholen dicht,
maar mocht er nog wel buiten worden getraind door de jeugd
of met twee- of viertallen in de buitenruimte. Dat geeft ook
direct de complexiteit aan: tegelijkertijd waren de fitnesscentra
oftewel de binnensportlocaties dicht, waardoor er grote schade
geleden werd (en nog steeds wordt).

Onze lobby

Terug naar onze lobby. Om de sector essentieel te krijgen, zijn
er verschillende lijnen gevolgd:
- Perspectief van de lobby: allereerst is ervoor gekozen om in
de lobby de klant, de sporter, de burger centraal te stellen. En
het effect van de crisis op sportbeoefening, op gezondheid
en vitaliteit centraal te stellen. Hiermee brengen we het effect
van maatregelen als sluiting of het corona toegangsbewijs
(CTB) op de maatschappij in kaart.
- Collectief belang versus eigen belang: in het voorjaar van
2020 is er een strategiegroep gevormd met partijen in
de fitnessbranche om NL Actief te voeden en versterken
als gesprekspartner van de overheid en de belangen en
prioriteiten in de lobby te bepalen. En waar nodig soms ook
gezamenlijk te financieren. Ook in de sport is besloten om
een crisismanagementteam (CMT) op te richten, waar NL
Actief of Platform Ondernemende Sport (POS) bij aanhaken.
We gebruiken dus het collectief waar nodig of mogelijk om
onze boodschap kracht bij te zetten.
- Beïnvloeding van de politiek. Een gezamenlijk position paper
vanuit de sport heeft geleid tot de motie waarin de nieuwe
minister gevraagd werd om onderzoek te doen naar het
essentieel verklaren van de sportsector.
- Beïnvloeding van het ministerie van VWS. We bouwen hierin
voort op een lijn die al een aantal jaren geleden is ingezet om
de overheid te wijzen op de toegevoegde waarde van onze
branche voor de maatschappij, waardoor ondersteuning
vanuit de overheid logischer wordt. Door de corona-crisis
hebben we als NL Actief een plek aan tafel gekregen, zodat
we sinds de zomer van 2021 structureel wekelijks overleg
hebben met VWS en het NCTV over de maatregelen. Overleg
waardoor we beter inzicht krijgen in de denklijn van de
overheid en vroegtijdig invloed uit kunnen oefenen, maar
helaas verzwaringen niet kunnen voorkomen. En ook met
partijen in staat zijn om (lokale) onduidelijkheden uit de weg
te krijgen.

Stand van zaken

Na het aannemen van de motie (medio december 2021) bleek
al snel dat het ministerie inzette op het aantreden van de
nieuwe bewindspersoon. Met onze actie op 11 januari dit jaar
in Den Haag hebben we verschillende zaken willen beïnvloeden:
- Het aannemen van de motie, waarmee de minister de sport
essentieel kon verklaren;
- Het aanbieden van de petitie, waaruit het draagvlak bleek
hoeveel mensen dit ondersteunen: de petitie is meer dan
370.000 keer ondertekend;
- Het succesvol beïnvloeden van de besluitvorming later die
week, waarin besloten is om fitness (binnensport) weer te
openen.
Uiteindelijk is er op 20 januari ook een Kamerbrief verschenen,
waarin de minister antwoord heeft gegeven op de motie. Hierin
beschrijft minister Helder dat het voor het kabinet voorop staat
dat sport en bewegen van groot belang is voor de mentale en
fysieke gezondheid en het welzijn van mensen. Op het punt dat
het kabinet gevraagd werd om de mogelijkheid te onderzoeken
om sport als ‘essentieel’ te benoemen, geeft de minister een
formeel antwoord dat
‘de kwalificatie essentieel uitsluitend bedoeld is om onderscheid
te maken tussen enerzijds producten en diensten die zijn
gericht op de eerste levensbehoeften, die voor eenieder vrijelijk
toegankelijk dienen te zijn, en andere producten en diensten
anderzijds’. Ze zegt daarmee dat een wettelijke erkenning als
essentiële sector niet mogelijk is. Het kabinet erkent in dezelfde
Kamerbrief evenwel dat sport en bewegen een cruciale functie
heeft voor de gezondheid van de mensen. Daarom heeft het
kabinet uitgesproken dat sport een hoge prioriteit heeft, ook al
valt het niet onder de definitie van essentiële detailhandel en/of
dienstverlening.
Ook in de beantwoording van een aantal Kamervragen op 20
januari erkent de minister het belang van sporten en bewegen
voor de gezondheid en vitaliteit van de Nederlandse bevolking.

Onze vervolgstappen

Dat betekent dus geen formele wettelijke erkenning
als essentiële sector. Laten we even teruggrijpen op de
oorspronkelijke doelstellingen:
1. Erkenning en waardering voor de effecten die de branche
bereikt; en
2. Tegelijkertijd niet meer gesloten worden.
Omdat er geen zekerheid is dat nieuwe of extra
coronamaatregelen de branche niet gaan raken, gaan we ondanks de wettelijke beperking zoals de minister beschrijft toch nog een poging gaan wagen om Tweede Kamerleden
vragen te laten stellen aan minister Helder op welke manier de
sector wel zekerheden kan krijgen. En onze conclusie is dat er
nu veel meer waardering en erkenning is voor onze branche en
de hele sportsector dan aan het einde van de eerste lockdown.
Waardering en erkenning die we willen benutten om meer
kansen te creëren voor onze leden in de komende periode die
voor ons ligt.

