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VNG 
T.a.v. dhr. J. van Zanen 
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag 

Betreft: toeristenbelasting en steunmaatregelen 

Grolloo, 1 april 2020 

 

Geachte heer van Zanen, 

U ontvangt deze brief namens Groepsaccommodaties Nederland, dé branchevereniging van 
groepsaccommodaties. Wij vertegenwoordigen het merendeel van de groepsaccommodaties in 
Nederland. Wij bieden overnachting aan en faciliteren groepen bij de realisatie van hun programma. 
Onze klanten komen bijeen omwille van hun sport, muziek, onderwijs, religie, beroep, zorg, 
vakanties, families of anderszins. De ondernemingen van onze leden horen bij uitstek bij díe sectoren 
die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus. Zij lijden vanaf de 
eerste dag schade door de noodgedwongen sluiting en/of de inperking van bijeenkomsten. De 
praktijk van vandaag is dat onze leden, ondanks dat zij in hun hoogseizoen zitten, momenteel 
noodgedwongen geheel leeg staan. 

Veel van deze bedrijven komen door deze crisis ook in acute liquiditeitsproblemen. Het Rijk heeft     
de Gemeenten opgeroepen waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het bepreken van deze acute 
problemen. De meeste gemeenten hebben daar ook een zeer direct, effectief en proportioneel 
instrument voor in handen: het niet innen (of terugstorten) van de toeristenbelasting 2019.              
Dit draagt direct bij aan de beschikbare liquiditeit, komt rechtstreeks bij de zwaar getroffen 
verblijfsrecreatiesector terecht en is proportioneel, doordat de bedrijven die veel toeristenbelasting 
afdragen, een grotere omvang hebben en nu een grotere economische schade leiden.                   
Hiernaast kan het (tijdelijk) stopzetten van de toeristenbelasting 2020 een bijdrage leveren aan de 
sector als we onze deuren weer kunnen openen. Wij vragen steun in de lobby richting uw leden om 
bovengeschetste maatregelen snel op de bestuurlijke / politieke agenda van de gemeenten te 
krijgen. Opdat ze snel een verlichting kunnen opleveren voor de getroffen groepsaccommodaties. 

Hiernaast vragen wij uw steun voor de lobby richting de Rijks- en Provinciale overheid. 
Recreatiebedrijven zijn voor veel gemeenten van essentieel belang voor een sociaal en economisch 
sterk buitengebied. Daarnaast bieden ze een levensvatbaar alternatief in díe buitengebieden, waar 
momenteel de transitie in de landbouw in volle gang is. Het voortbestaan van deze levensader van 
ons aller buitengebied wordt acuut bedreigd, wat de doelen van uw leden in gevaar brengt. Zo 
kunnen groepsaccommodaties bijvoorbeeld geen gebruik maken van de ‘Beleidsregel 
tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19’. Mede afhankelijk van de duur van 
deze crisis en de duur dat de overheid onze sector ‘gesloten voor groepen’ houdt zal de economische 
schade variëren tussen aanzienlijk en niet te overzien. U kunt uw leden en onze sector ondersteunen 
door in uw contacten met het Rijk en de Provincies extra aandacht voor onze sector te vragen.    
Zeker wanneer er gewerkt wordt aan (toekomstige) directe inkomens of omzet steunmaatregelen. 
Zodat groepsaccommodaties ook in de toekomst hun bijdrage aan uw leden kunnen blijven leveren. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Roel-Poppe Lubbers, voorzitter 

samen werkt, samen inspireert 


