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Excellentie, 
 
Op 25 maart deed Minister Hoekstra tijdens een debat over de Coronacrisis een moreel appèl op 
de samenleving om op een redelijke manier met elkaar om te gaan. Tijdens het debat werd ook 
gesproken over ondernemers in hun relaties met elkaar. Zoals in de verhouding toeleverancier - 
afnemer en huurder - verhuurder. Na vragen van CDA-Kamerlid Evert-Jan Slootweg ging het 
hierbij ook over de werkwijze van hotelboekingsplatforms. 
Ook gaf minister Hoekstra aan dat wij van iedereen mogen verlangen dat niemand een slaatje uit 
de situatie moet proberen te slaan.  
 
Als directeur van Koninklijke Horeca Nederland onderstreep ik deze oproep van harte. Solidariteit 
en samenwerking is niet alleen essentieel bij het de bestrijding van het Coronavirus zelf maar ook 
om de economische en maatschappelijke gevolgen zo goed mogelijk op te vangen en te 
verwerken. Om de economie en werkgelegenheid gedurende deze crisis weerbaar te maken, is het 
van belang de schade zo eerlijk mogelijk te verdelen. In dit kader doe ik ook een zeer dringend 
beroep op u, als Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.  
 
Acuut overheidsingrijpen noodzakelijk 
Ondanks het morele appèl, ook verwoord door een aantal van de medebewindspersonen, kampt 
de horecasector namelijk met partners die de coronacrisis en het steunpakket van de overheid 
gebruiken voor eigen gewin. Specifiek gaat het hier om een aanzienlijk deel van de verhuurders en 
om hotelboekingsplatforms. 
 
In deze brief zoomen we in op de problemen op de hotelboekingsplatforms. 
Wij vragen u om op korte termijn in te grijpen. Het gedrag van de hotelboekingsplatforms, in 
‘normale tijden’ meestal partners van hoteliers, brengt gezonde horecaondernemers in directe 
liquiditeitsproblemen en verzwakt daardoor het noodzakelijke toekomstige herstel van de 
toeristische sector.  
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Noodzakelijke acties op de hotelboekingsplatforms 
De coronacrisis raakt de Nederlandse horecabranche keihard. Duizenden bedrijven en 
tienduizenden werknemers worden bedreigd in hun voortbestaan. Hotels in heel Nederland 
proberen met man en macht hun contracten na te komen, zodat er geen gedwongen ontslagen 
hoeven te vallen. Hoteliers komen echter in problemen door de strenge voorwaarden waar 
boekingsplatforms, zoals Expedia en Booking.com, de hotels aan houden. In het geval van 
annuleringen eist Booking.com bijvoorbeeld binnen vijf dagen geld terug, waardoor hoteliers in 
betaalproblemen komen. Daarnaast wordt hoteliers de mogelijkheid onthouden om de gast een 
aanbieding te doen voor het verplaatsen van een boeking. Terwijl gasten hier vaak wel om vragen.  
 
De boekingsplatforms misbruiken hun dominante positie om de schade voor hun eigen 
organisaties te beperken ten koste van hun hotelklanten. Zo vroeg Expedia de aangesloten 
hoteliers op 20 maart jl. om voor het einde van de dag akkoord te gaan met kwijtschelding van 
annuleringskosten en het terugbetalen van non-refundable boekingen. In ruil daarvoor werd 
aangeboden dat het hotel ná de Corona crisis kan rekenen op extra zichtbaarheid bij dit platform. 
Hierbij werd dus geen echt vrije keuze gelaten (opt in) aan de hoteliers, maar werden zij voor een 
voldongen feit gesteld. Bovendien bevestigt deze werkwijze ook dat de weergave van 
zoekresultaten op deze websites niet zuiver zijn opgebouwd door rankings van consumenten, 
maar door de platforms gemanipuleerd worden. Hoteliers worden in dit geval misleid om 
medewerking te verlenen, omdat zij anders zichtbaarheid op het platform verliezen. 
De handelwijze van de platforms druist volgens KHN niet alleen in tegen uw beleid om door middel 
van het noodpakket de economische schade te beperken en economisch herstel te bespoedigen, 
maar ook tegen het mededingingsrecht en tegen de intenties van (Europese) richtlijnen rondom de 
platformeconomie.  
 
Brief KHN aan hotelboekingsplatforms 
KHN heeft zowel Booking.com als Expedia aangeschreven en hen verzocht te stoppen met hun 
praktijken en mee te denken met hotels om tot gezamenlijke oplossingen te komen. 
Tot op heden helaas zonder resultaat. Het bredere probleem rondom de platforms is hiermee niet 
opgelost. Op korte termijn gaat het om de onveranderde werkwijze van Expedia en Booking.com 
tijdens deze crisis. Structureel gaat het om de eenzijdige en niet-coulante manier waarop platforms 
werken, gedrag dat feitelijk alleen ten toon kan worden gespreid als er sprake is van een 
dominante marktpositie.  
Het is dus helaas onvermijdelijk dat de overheid ingrijpt. 
 
Volgens KHN zijn de volgende overheidsacties op de korte termijn noodzakelijk. 

➢ Roep de ACM op per direct op te treden tegen de bovenstaande ongewenste handelwijze 

van hotelboekingsplatforms.  

➢ Trek, zolang deze ongewenste handelwijze wordt doorgezet, de eventuele steunregelingen 

in waar dergelijke platforms (in Europees verband) gebruik van willen maken.  

➢ Onderzoek voor de langere termijn hoe aangescherpte wetgeving soortgelijke problemen in 

de toekomst kan voorkomen. Geef hoteliers daarmee: 

o weer meer grip op hun boekingen,  

o meer zeggenschap over het annuleringenbeleid,  
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o redelijke betaaltermijnen; EN 

o stop de oneerlijke manipulatie van rankings. 

Graag overleg ik op korte termijn met u over deze noodzakelijke acties op de platformmarkt.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Koninklijke Horeca Nederland 
 
 
 
  
Dirk S. Beljaarts 
Algemeen directeur 
 


