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Betreft: Situatie bowlingcentra   
 
 
Geachte heer Grapperhaus, 
 
De Nederlandse economie wordt momenteel hard getroffen door de coronacrisis. Wij 
zijn onszelf zeer bewust van het feit dat de genomen maatregelen in het belang zijn 
van de bescherming van de volksgezondheid. Echter, moeten we ook kritisch blijven 
ten aanzien van beslissingen waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Zodoende 
brengen we graag de situatie van bowlingcentra onder uw aandacht. De 
bowlingsector heeft een omzet van 180 miljoen euro per jaar en biedt 
werkgelegenheid aan 6000 mensen. Door de huidige situatie staan veel centra op 
het punt van omvallen. Zo spoedig mogelijk moet er een oplossing gevonden worden 
voor deze verkeerd beoordeelde groep ondernemers.  
 
Vanaf 1 juli mogen de sportscholen, onder strikte voorwaarden, hun deuren weer 
openen. Hiermee komt het kabinet terug op het originele standpunt van 1 september 
voor deze sector. Bowlingcentra moeten gesloten blijven en mogen pas weer in 
september klanten ontvangen. Vanuit gezondheid technisch oogpunt een vreemde 
verhouding tussen deze twee feiten. Bovendien is transpiratie een risicofactor bij 
sportscholen, dit risico bestaat niet bij bowlen. Het argument dat bowlen een 
binnensport is houdt ons inziens hier dan ook geenszins stand. Dit standpunt wordt 
ondersteund door NOC-NSF. 
 
Het is veel logischer om bowlingcentra te kwalificeren als horecaondernemingen in 
plaats van als sportaccommodatie. Maar liefst 97% van de activiteiten van 
bowlingbanen is recreatief. Daarnaast bestaat 70% van de omzet van een 
bowlingonderneming uit horeca in de vorm van drankjes en keukenwerkzaamheden. 
De andere 30% van de omzet bestaat uit de huur van de banen door klanten. Vanuit 
deze feiten verdient bowlen veel eerder de titel spel dan de titel sport.  
 
Op allerlei andere gronden worden bowlingondernemingen normaliter meegenomen 
in het horecasegment. Hierbij valt te denken aan de CAO, pensioenafspraken en 
vergunningen. Ook konden bowlingcentra aan het begin van de Coronacrisis op 
grond van de horecaregels aanspraak maken op compensatie.  
 
Het probleem zit hem volgens bronnen in het feit dat de SBI-code van bowlingbanen 
onder ‘overige sportaccommodaties’ valt. SBI-codes zijn een economische indeling. 
Deze generieke code geeft onvoldoende inzicht in de werkelijke activiteiten van een 
onderneming, zo ook in dit geval. Het valt niet uit te leggen dat bijvoorbeeld “binnen-
carten” en “binnen-lasergamen” wel per 1 juni zijn toegestaan, maar bowlen niet. 



 

 
 
Wij willen u daarom vragen te kijken naar de inhoud van de activiteit en daarmee 
bowlingcentra de gelegenheid te geven de deuren te openen op uiterlijk 1 juli. 
Uiteraard dienen er sectorgerichte maatregelen genomen te worden volgens een 
gedeeld protocol. Gelukkig heeft de bowlingbranche dit protocol dan ook al reeds 
opgesteld, om zo hun deuren te kunnen openen. We hopen spoedig met u in 
gesprek te kunnen om de grote onzekerheid en onduidelijkheid voor maar liefst 200 
bowlingondernemers weg te kunnen nemen.  
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