STICHTING RESTSCHULD EERLIJK DELEN (R.E.D)
’s-Gravenhage, 14 februari 2021,
Geachte hoteleigenaar, restauranteigenaar, café-eigenaar en overige horecauitbaters.
BETREFT, DE HUIDIGE LOCKDOWN SITUATIE EN DE SCHADE VOOR UW BEDRIJF.
www.horecaschadecompensatie.nl
De corona crisis treft u in het hart van uw bestaan.
De eerste lockdown van maart tot en met mei 2020 en de huidige sluiting sinds oktober 2020
heeft u in uw bestaanszekerheid getroffen. Met goede moed probeerden velen van u uw
bedrijfsvoering om te gooien. Velen van u investeerden hun spaargelden of leenden bij de
banken die miljarden kapitaalinjecties kregen om hun eigen wantoestanden te verhullen en
tegelijkertijd u in de schulden te krijgen.
Kijk hiervoor op www.eenoorlogreedsverloren.nl ‘de banken gaan u niet redden’.
Wij hebben aan het begin van die crisis in samenwerking met dhr. Meeuwisse van Bodega de
Posthoorn te Den Haag, uw vakbroeder, een brief opgesteld om u en andere ondernemers te
helpen. Vele ondernemers hebben door deze brief huurafstel of huurkorting gekregen. Ook
andere rekeningen hebben zij wegens een succesvol beroep op overmacht kunnen
wegstrepen.
Deze kunt u bekijken op www.eenoorlogreedsverloren.nl de uitzending van 8 april 2020,
‘het einde van de gastvrijheid’, in gesprek met Michael Meeuwisse.
Voor de horeca hebben Stichting RED en ‘een oorlog reeds verloren’, veel meer gedaan.
Zo hebben wij voor u op dinsdag 20 oktober 2020, samen met 63 horecaondernemers een
kort geding gevoerd zodat u weer open zou kunnen. De rechtbank Den Haag heeft dit
afgewezen, hoewel 77 procent van de Nederlanders het met u en ons eens was dat de
maatregelen u disproportioneel troffen en treffen.
De lockdown die nu al maanden duurt zal ongetwijfeld nog veel langer duren. Uw schade
zal blijven toenemen en de onduidelijkheid zal blijven.
Juridisch gezien kunnen wij u alleen zeggen: wees verstandig en realiseer u wanneer uw
overheid een onbetrouwbare partij is geworden. Ze houden u iedere keer aan het lijntje en
negeren de schadeplicht die zij jegens u hebben.
Neem ook tijdig momenten om uzelf tijdens deze psychologisch zware periodes te omringen
met vrienden en andere mensen die u écht kunnen en willen steunen. Daarom vroegen wij
onze kijkers om contact met u op te nemen.
Gebruik ook de gratis brief omtrent betalingsonmacht aan uw verhuurder/crediteuren.
Wij als juristen bij Stichting RED staan al jaren mensen bij met faillissementen, zakelijk én
privé. Mocht u met ons willen spreken over de juridische kwesties dan kan dat.
Hoe de miljoenen mensen die in Nederland maar ook wereldwijd hun werk verliezen, door
zullen moeten, daarover zwijgt uw regering in alle toonaarden. Het is echter van belang dat
de Nederlanders zelf met concrete oplossingen komen om zichzelf te beschermen tegen het
aanhoudende wanbeleid vanuit Den Haag. Als u met ons uw schade wil verhalen dan kan
dat via www.horecaschadecompensatie.nl
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