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Zonnestudio’s in gevarenzone, willen nu snel open
Rotterdam, 22 februari 2021
Om faillissement of gedwongen definitieve sluiting te voorkomen vragen bijna 200 zonnestudio’s om
snelle heropening. Dat kan veilig; tijdens de eerste lockdown mochten de studio’s wél openblijven en
bleken toen geen bron van besmetting. De ondernemers in de sector zijn dan ook verbaasd dat voor
zonnestudio’s geen uitzondering is gemaakt, terwijl hotelkamers nu wel gebruikt kunnen worden; de
werkwijze bij studio’s is vergelijkbaar, vaak zelfs strenger, dan bij de verhuur van hotelkamers.
Juist deze sector is zeer goed voorbereid om de strengste hygiëne-maatregelen precies te volgen en
het virus geen nieuwe kansen te bieden: strikte en geprotocolleerde hygiëneregels, solo-ruimten die
goed gesloten en bovenmatig goed geventileerd worden, altijd afstand tussen medewerkers en
klanten, alleen op afspraak. Wie dat vergelijkt met sectoren die wél open zijn of binnenkort open
mogen, kan niet anders dan constateren dat de zonnestudio’s open kunnen. Voortdurende sluiting
helpt de bestrijding van het virus niet maar brengt wél grote en niet te repareren schade toe aan de
eigenaren en de medewerkers.
De sector waardeert de financiële ondersteuning van de overheid zeer. Toch staat het water bij veel
ondernemers aan de lippen. Dat komt omdat de branche buitenproportioneel hoge maandelijkse
vaste lasten heeft: huur-, lease/financieringskosten voor de zonne-apparatuur blijven ook tijdens de
gedwongen sluiting doorlopen waardoor de financiële druk op alle individuele ondernemers steeds
verder toeneemt.
Als heropening niet wordt toegestaan, moet het kabinet kijken naar een ruimere financiële
ondersteuning: nu geldt voor de branche een compensatie van 23 % van de vaste lasten. Dat zou
minimaal 40 % moeten zijn om definitieve sluitingen nog wat verder op de lange baan te schuiven.
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