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Geachte dames en heren,  

 

 

Op 11 mei 2022 vindt een debat plaats met het kabinet over toerisme. Gastvrij 

Nederland brengt met het oog op dit overleg enkele relevante punten onder 

uw aandacht.  

 

 

Herstel na corona  

Voor ondernemers uit de brede gastvrijheidssector (toerisme, dag- en 

verblijfsrecreatie, horeca, cultuur, evenementen, beurzen & congressen, 

reizen en sport) is het een opluchting dat alle restricties, waarmee zij in de 

coronaperiode geconfronteerd werden, van de baan zijn en zij weer kunnen 

ondernemen. Wel voorziet Gastvrij Nederland knelpunten op het gebied van 

het herstelvermogen van onze sector. Net nu we de coronacrisis achter ons 

lijken te kunnen laten, krijgt de sector te maken met een nieuwe bedreiging 

als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dit conflict speelt zich weliswaar op 
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enige afstand af, maar de gevolgen zijn nu al duidelijk merkbaar aan o.a.  

opnieuw wegblijvende intercontinentale bezoekers, mede voor congressen 

en beurzen, inflatie/koopkracht nationaal en internationaal en verminderd 

reisverkeer. In de ons omringende landen zien we dan ook dat overheden 

extra investeren in het weer op de kaart zetten van hun toeristische 

bestemmingen. 

 

Ook het nijpende personeelstekort gaat niet aan onze sector voorbij. De 

sector heeft, mede vanwege het seizoensmatige karakter, behoefte aan 

flexibele arbeidsinzet, zonder dat werknemers hiervan eenzijdig de rekening 

betalen. Zekerheid op werk dient hierbij het uitgangspunt te zijn. Dit vraagt 

om een meedenkende overheid, ondernemers die oplossingen zoeken over 

de grenzen van bedrijf en werknemers die bereid zijn zich breder te 

ontwikkelen en zich flexibel opstellen.  

 

Dit alles heeft zijn weerslag op het verdienvermogen van ondernemers in de 

sector. De verplichting om corona-gerelateerde belastingschulden terug te 

betalen zal, zeker als de cashflow na het hoogseizoen stokt, voor vele 

ondernemers alsnog het faillissement kunnen betekenen.   

 

Gastvrij Nederland pleit voor:  

-  Langere terugbetaaltijden van belastingschulden, mét een pauzeknop 

 als investeringen in het gedrang komen. Daarnaast een regeling die het 

 ondernemers mogelijk maakt te stoppen of te saneren, waarbij het privé 

 vermogen van de ondernemer gespaard wordt.  

-  De bestemming Nederland in internationaal opzicht op de kaart te 

 houden. Herstel van de gewenste (inter-)nationale vraag en 

 bestedingen en inzet op waardevol bezoek vergen extra – financiële – 

 investeringen in de toeristische bestemming Nederland, zoals ook in 

 andere landen gebeurt. Uiteraard met in achtneming van de 

 uitgangspunten leefbaarheid en spreiding in tijd en plaats, zoals ook in 

 de herijkte actieagenda is verwoord.  

-  Verantwoord faciliteren door de overheid van tijdelijk werk in een sector 

met een sterk seizoensmatig karakter. 

 

 

Regeldruk en lastendruk gastvrijheidssector 

De gastvrijheidssector is een sector met zware regeldruk en een forse 

lastendruk, zowel op nationaal als lokaal niveau, maar ook vanuit Brussel. Het 

mkb is onder het vorige kabinet al met miljarden aan lastenverzwaringen 

geconfronteerd. Met het aantreden van het huidige kabinet zal daar nog eens 

3 miljard euro bovenop komen.  
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Hoewel de Haagse politiek niet over lokale regeldruk en lasten gaat, stapelt 

het zich vanuit ondernemersperspectief wel op, denk bijvoorbeeld aan de 

toeristenbelasting. Het slechtste wat het kabinet nu zou kunnen doen, is de 

lasten voor bedrijven verzwaren. 

 

Gastvrij Nederland heeft zich hard gemaakt voor de meetbare aanpak 

regeldruk zoals ontwikkeld door MKB-Nederland. Wij hebben onze steun aan 

deze aanpak voor het debat over regeldruk van 23 maart jl. bij uw Kamer 

onder de aandacht gebracht. Wij zijn verheugd dat er nu eindelijk licht aan de 

horizon gloort nu het ministerie ook dit voorstel steunt, mede dankzij door uw 

Kamer ingediende moties.  

 

Wij roepen de Kamer op: 

-  Het ministerie te verzoeken de uitvoering van deze aanpak voortvarend 

 met MKB-Nederland op te pakken en de Kamer van de voortgang op te 

 hoogte te houden.   

- De lasten voor bedrijven in de gastvrijheidssector niet te verhogen. 

 

 

Herijkte Actieagenda Gastvrijheidssector 

Gastvrij Nederland is blij met de – op initiatief van de sector ingestelde – 

Taskforce Gastvrijheidssector maar de typische ondernemersthema's komen 

op dit moment nog onvoldoende uit de verf in de Herijkte Actieagenda. Vanuit 

het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vindt een tussenevaluatie 

van de Taskforce plaats. Wij verwachten in ieder geval een aanscherping van 

de Herijkte Actieagenda met betrekking tot de ondernemersthema's.  

Gastvrij Nederland is voornemens in nauwe afstemming met MKB-Nederland 

een meerjarige Ondernemersagenda voor de sector op te stellen, waarin ook 

de grote thema's als verduurzaming, innovatie (van businessmodellen), 

digitalisering en human capital worden geadresseerd. Als belangrijke 

succesfactor voor het slagen van de Herijkte Agenda zien wij de 

samenwerking met en ondersteuning vanuit de nationale overheid. 

 

Gastvrij Nederland doet een beroep op de Kamer om: 

- Het ministerie van Economische Zaken aan te sporen spoedig de 

tussenevaluatie van de Taskforce Gastvrijheidssector op te leveren en 

hierover met ons in gesprek te gaan.  

- Samen met ondernemers te kijken naar concretisering en versnelling 

van bepaalde projecten uit de Herijkte Actieagenda die de sector 

helpen herstellen.  
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Verdiepend onderzoek naar aanleiding van motie Von Martels 

De motie Von Martels c.s. uit oktober 2020 vraagt om samen met publieke en 

private partners uit de Taskforce te onderzoeken hoe mkb-ondernemers in 

de toeristische sector beter gebruik kunnen maken van bestaande regelingen 

en instrumenten die innovatie, digitalisering en duurzaamheid bevorderen. 

Als vervolgstap heeft de staatssecretaris in haar brief aan de Kamer 

(kamerstuk 26419, nr 95) aangegeven dat met brancheorganisaties en 

ondernemers diepgaander zal worden onderzocht welke 

regelingen/instrumenten de grootste meerwaarde voor de sector kunnen 

hebben en welke eventuele knelpunten op te lossen zijn om betere benutting 

mogelijk te maken.  

  

Gastvrij Nederland heeft de indiening van de motie van harte onderschreven. 

De gastvrijheidssector bestaat voornamelijk uit mkb en familiebedrijven. Zij 

hebben als gevolg van de coronacrisis te kampen met fors omzetverlies en 

weggevallen winst waardoor er weinig tot geen investeringsruimte is. Die 

ruimte om te kunnen blijven innoveren en verduurzamen is juist nu extra hard 

nodig. Daarom is Gastvrij Nederland zeer benieuwd naar de uitkomsten van 

dit verdiepend onderzoek.  

 

Gastvrij Nederland vermoedt dat het brede subsidie- en 

innovatieinstrumentarium bij ondernemers uit de gastvrijheidssector 

onbekend is. Daarnaast ontvangen wij regelmatig signalen dat de 

aanvraagprocedures complex zijn, de administratieve lasten hoog en de 

toegankelijkheid tot regelingen beperkt is, mede vanwege de hoge 

cofinanciering. Bovendien is de minimale omvang van een te subsidiëren 

project vaak niet passend bij een mkb-bedrijf dat vooral gebaat is bij kleinere 

subsidiebedragen met een lage instapdrempel. Nu de gastvrijheidssector 

hard is geraakt door corona, de schulden hoog zijn en het 

investeringsvermogen beperkt is, is de behoefte aan op het mkb 

toegesneden regelingen extra groot.   

 

Gastvrij Nederland verzoekt de Kamer: 

-  Het kabinet op te roepen de uitkomsten van het verdiepend 

 onderzoek zo spoedig mogelijk aan de Kamer beschikbaar te stellen 

 en hierover met de Kamer in gesprek te gaan.  

-  Daarbij het mkb als uitgangspunt te beschouwen en het

 beschikbare instrumentarium te toetsen op  laagdrempeligheid en 

 toegankelijkheid. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
Blad 
5 
 

 

 

 

Tot slot  

De gastvrijheidssector is diepgeworteld in de samenleving en levert een 

belangrijke bijdrage aan het vestigingsklimaat, het welzijn en de leefbaarheid. 

De ondernemers uit de sector zorgen ervoor dat mensen kunnen ontspannen, 

recreëren, uit eten gaan, kamperen, sporten, elkaar ontmoeten, cultuur 

snuiven, reizen in binnen- en naar buitenland, en congresseren en 

evenementen bijwonen. De sector werkt hard aan duurzaam herstel na corona 

maar kan dit niet zonder overheid en steun van de Tweede Kamer.   

 

 

Graag lichten wij de aandachtspunten uit de brief mondeling toe.  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 

 

Drs. J.C.T. van Wijk  

Voorzitter Gastvrij Nederland 

 


