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Excellentie,
Allereerst dankt Gastvrij Nederland u voor uw aandacht en tijd voor de
gastvrijheidssector. Het gesprek dat wij op 7 april met u hebben gevoerd,
wordt door onze achterban als zeer waardevol ervaren. De brede toerisme-,
vrijetijds- en zakelijke gastvrijheidssector is enorm getroffen door de –
noodzakelijke – maatregelen van het kabinet om het coronavirus in te
dammen en wij zien het als een belangrijke en vooral gezamenlijke opgave
om ondernemers en werknemers door de crisis heen te helpen en het
duurzaam toerisme weer vorm te geven.
Wij hebben waardering uitgesproken voor het noodpakket steunmaatregelen
voor ondernemers in de sector. Helaas biedt dit pakket voor een deel van de
achterban geen of onvoldoende soelaas.
Graag komen wij in deze brief terug op de punten die tijdens het gesprek
benoemd zijn:
NOW
U heeft begrip getoond voor de situatie in de sector maar ook aangegeven dat
het systeem niet zomaar kan worden veranderd. U stelde voor te onderzoeken
of buiten het systeem om een oplossing kan worden gevonden. In het overleg
met de Tweede Kamer heeft minister Koolmees toegezegd voor onder meer
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seizoenbedrijven op zoek te gaan naar oplossingen buiten de NOW om.
Gastvrij Nederland blijft hier graag actief en direct bij betrokken.
TOGS
In het gesprek heeft u aangegeven dat de TOGS-regeling zal worden
aangepast. Gastvrij Nederland had hier aandacht voor gevraagd omdat veel
bedrijven uit de sector geen aanspraak konden maken op de regeling.
Daarnaast hebben wij aandacht gevraagd voor veel ondernemers voor wie
geldt dat hun (bedrijfs)woning noodzakelijkerwijs (veiligheidsregels) hetzelfde
postadres heeft als hun bedrijf waardoor ze zijn uitgesloten van de TOGS.
Aanpassingen in de TOGS zijn inmiddels bevestigd in de brief aan de Tweede
Kamer van 7 april (kenmerk DGBI / 20094755). Gastvrij Nederland zal de
aangepaste regeling monitoren.
Huur – en andere vaste lasten
De aangekaarte knelpunten inzake de huur acht u primair een zaak van de
keten. Wel heeft u behoefte aan concrete voorbeelden en casussen. Gastvrij
Nederland zal haar achterban oproepen deze te melden. Tevens blijft u
ontwikkelingen volgen om stappen te ondernemen indien u dit noodzakelijk
acht.
Garantiefonds / vouchersysteem
Voor sommige branches en sectoren van Gastvrij Nederland is een
garantiefonds als vangnet voor een voucherregeling van belang voor zowel
consumenten (betrouwbaarheid van de regeling) als bedrijven (vasthouden
van de vraag, borgen van de liquiditeit). In tegenstelling tot de provincies
ondersteunt u een dergelijk fonds niet. Gastvrij Nederland betreurt dit. Wij
hopen dat de provincies en de landelijke overheid binnen afzienbare termijn
het gesprek hierover met de sector willen hervatten.
Steunfonds
De sector heeft benadrukt dat een Steunfonds, ook voor de langere termijn,
noodzakelijk is, mede ter financiering van een substantieel hersteloffensief op
de binnenlandse markt en relevante buitenlandse herkomstmarkten. Kenmerk
van een aanzienlijk deel van de bedrijven in de sector is dat zij arbeids- én
kapitaalintensief zijn en dat zij dit in een beperkte tijd (seizoen) moeten
terugverdienen. In het gesprek heeft u te kennen gegeven de noodzaak van
een Steunfonds op een later tijdstip te willen bezien, mede in het licht van de
gewenste herstart van maatschappij en economie. Gastvrij Nederland blijft het
belang hiervan onder uw aandacht brengen, mede omdat het eerste pakket
maatregelen slechts beperkt toereikend is voor de sector.
Bestuurlijk overleg
U heeft zich bereid verklaard een bestuurlijk overleg te willen instellen. Dit
bestuurlijk overleg zou niet alleen de maatregelen voor de korte termijn
moeten borgen, effectueren en afstemmen, maar ook betrekking moeten
hebben op ‘de intelligente weg terug’ (1,5 meter economie) en het
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hersteloffensief moeten stimuleren en bewaken. Brancheorganisaties zijn in
dit kader druk bezig met het ontwikkelen van protocollen. U heeft Gastvrij
Nederland verzocht met een voorstel te komen voor een overlegstructuur van
sector, provincies, gemeenten en Rijk. Een eerste overleg kort na 21 april
zou in ieder geval onze voorkeur hebben.
Urgentie en tijdnood
In deze ongekende crisis ziet Gastvrij Nederland dat de overheid in een snel
tempo een genereus pakket maatregelen presenteert om ondernemers te
steunen. Dat is prachtig. Een deel van de ondernemers in de sector kan
hierdoor de komende weken voort. Vanaf medio mei is aandacht voor de
solvabiliteit van ondernemingen en steun voor andere kosten dan loonkosten
urgent.
Er is echter een aantal branches voor wie letterlijk ‘het licht het eerst uit ging
en ook het laatst weer aan gaat’, zoals de reisbranche en de
evenementensector. De tijd dringt voor deze branches. Aandacht voor het
structureel verdienvermogen van de gehele sector zal daarom nodig zijn. En
moet er worden gekeken naar maatregelen waardoor bedrijven zich kunnen
blijven ontwikkelen en innoveren, terwijl zij geen of nauwelijks omzet
genereren.
Tot slot
De sector staat nog maar aan het begin van de opgave toe te werken naar
herstel, terwijl de behoefte aan leisure en zakelijk ontmoeten groter is dan
ooit. Dat vraagt dat de ondernemers die voorzien in deze behoefte de crisis
moeten overleven. Daar kunnen wij alleen maar in gezamenlijkheid naar toe
werken.
Een afschrift van deze brief wordt naar de Staatssecretaris van Economische
Zaken gestuurd.
Met vriendelijke groet,

Drs. J.C.T. van Wijk
Voorzitter Gastvrij Nederland

