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Betreft: Verzoek tot steun voor het Toeristisch Corona Garantiefonds 
 
 
Hooggeachte mevrouw Keijzer, 
 
 
De afgelopen weken heeft de rijksoverheid diverse maatregelen aangekondigd om verdere 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Meest recent zijn de aanvullende maatregelen die 
gaan over het voorkomen van groepsvorming. U zult begrijpen dat de coronacrisis en de 
aangescherpte maatregelen veel impact hebben op watersport- en recreatiebedrijven. Door 
toenemende annuleringen en afnemende boekingen, ook uit Duitsland, leidt dit tot grote 
liquiditeitsproblemen bij toeristische ondernemers. 
 
Vanwege de veiligheidsmaatregelen van het kabinet, die zijn geborgd in de noodverordeningen van 
de Veiligheidsregio’s, zijn bedrijven gedwongen om in meer of mindere mate hun accommodaties 
te sluiten. Binnenlandse en buitenlandse gasten eisen, in deze crisis begrijpelijkerwijs, om deze 
reden hun boekingskosten terug bij de ondernemer. Vanwege de zwakke liquiditeitspositie op dit 
moment kunnen veel ondernemers niet voldoen aan dit verzoek. 
 
Om deze impasse te doorbreken heeft HISWA-RECRON het initiatief genomen om te komen tot een 
Toeristisch Corona Garantiefonds1 en de uitgifte van vouchers. Mocht een bedrijf gedurende de 
looptijd failliet gaan, dan wordt de consument uit het garantiefonds gecompenseerd. De 
bijbehorende voorwaarden hebben wij voorlegt bij, en bespreken wij met de ACM.  
 
 
HISWA-RECRON heeft aan de twaalf provincies gevraagd dit fonds te vullen met 5 tot 12 miljoen 
euro per provincie, afhankelijk van draagkracht en toeristisch belang. Omdat wij het borgen van 
Nederland als vakantieland ook na deze coronacrisis zien als een gezamenlijke opdracht, vragen wij 
het ministerie van EZK zich positief uit te spreken over dit initiatief en ook een financiële bijdrage 
te leveren aan het Toeristisch Corona Fonds die ten hoogste evenredig is aan die van de provinciale 
inleg. 
 
 
 

 
1 Zie bijlage bij deze brief voor de specifieke uitwerking van dit fonds.  



 

 
 
 
 
Bij het lanceren van het omvangrijke economisch steunpakket door de rijksoverheid op 17 maart is 
door uw collega’s in het kabinet de ambitie uitgesproken om zo min mogelijk bedrijven te laten 
omvallen. Ook u heeft consumenten opgeroepen vooral te blijven winkelen om zo ondernemers te 
steunen. Het garantiefonds brengt vertrouwen richting de consument om een vakantie in eigen 
land te boeken. 
 
De grote druk op de liquiditeitspositie als gevolg van klanten die vooruitbetaalde gelden terug 
willen ontvangen, het ontbreken van het inhaaleffect en de sterk seizoensafhankelijke 
inkomensperiode voor onze ondernemers maakt onze sector extra kwetsbaar. Het Toeristisch 
Corona Garantiefonds zal veel gasten en ondernemers extra zekerheid geven. Daarmee creëren wij 
rust in de markt, en zal deze sector in de periode na de crisis beter in staat zijn om met u samen te 
werken aan de door uw geschetste ambities in het Perspectief2030. 
 
Onze oproep wordt nadrukkelijk ondersteund door onze collega (branche-)organisaties. U vindt hen 
als mede-ondertekenaar onderaan deze brief. 
 
 
Wij vernemen graag uw reactie,  
 
 
Met gastvrije groet, 
 
 
drs. Geert Dijks 
Directeur HISWA-RECRON 
 
 
Medeondertekenaars: 
 
Kees van Wijk 
algemeen directeur VVV Nederland 
 
Carlo Cahn 
Verenigingsmanager bij Koninklijk Nederlands Vervoer. 
 
 

 


