Update V over het
Coronavirus & Groepsaccommodaties
Beste leden van Groepsaccommodaties Nederland,
Hierbij Update V over de gevolgen van het coronavirus
en de acties die we vanuit GAN en met jullie op dit moment inzetten.

samen werkt, samen inspireert

Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd rondom de bestrijding van het coronavirus.
De beperkingen die eerder alleen in een aantal veiligheidsregio’s golden, gelden nu in feite voor het
gehele land. Dat betekent dat het vanaf gisteren t/m 28 april verboden is ‘samenkomsten te laten
plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te
nemen’. De consequentie hiervan is dat groepsaccommodaties in het gehele land t/m 28 april a.s. niet
geopend mogen zijn voor groepen. Zie ‘Gevolgen nieuwe maatregelen voor groepsaccommodaties’.

SBI-codes groepsaccommodaties vallen buiten de regeling – vul je SBI-code in bij RVO!
Er is momenteel veel te doen rondom de SBI-codes (Standaard Bedrijfs Instellingen).
Groepsaccommodaties komen momenteel NIET in aanmerking voor de regeling ‘Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen Sectoren’!
De SBI-code lijkt nog steeds de basis voor deze regeling te worden. Als GAN hebben we o.a.
staatssecretaris Mona Keijzer een brief gestuurd en Tweede Kamerleden, andere belanghebbenden,
Gastvrij Nederland en andere branche-organisaties opgeroepen zich sterk te maken voor het standpunt
van GAN, dat ook groepsaccommodaties onevenredig hard worden geraakt. Groepsaccommodaties lijden
immers vanaf de eerste dag schade door de noodgedwongen sluiting en/of inperking van bijeenkomsten.
De groepsaccommodaties staan momenteel noodgedwongen leeg, ondanks dat zij in hun hoogseizoen
zitten.
Deze boodschap willen we zo veel mogelijk kracht bij zetten en daar hebben we elkaar voor nodig.
Daarom hierbij het dringende verzoek:
1. Check je SBI-code via: https://ondernemersplein.kvk.nl/standaard-bedrijfsindeling-sbi/
2. Vul onderstaand formulier in als je SBI-code ontbreekt: https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codeswssl?fbclid=IwAR14ZbzhH2Xct4mnJWOxTkRDh9wZm4Wtq . Geef in de toelichting ook aan of je op het

bedrijfsadres woont.
3. Deel onderstaand bericht binnen je eigen netwerk, zo mogelijk incl. een korte persoonlijke intro.
https://www.linkedin.com/in/alex-de-ruiter-89419920/detail/recent-activity/shares/

Als Groepsaccommodaties vormen we een relatief kleine sector, maar waarvoor de gevolgen zeer
ingrijpend zijn. Als GAN zien we het als een gezamenlijke uitdaging ons signaal breed te laten horen. En
doe je het niet voor jezelf doe het dan voor je collega’s en de sector. Dank voor je medewerking!

Brief naar VNG cq je eigen gemeente ivm niet innen toeristenbelasting
Vandaag hebben we vanuit GAN een brief verstuurd naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Wij
verzoeken de VNG om steun in de lobby richting haar leden (gemeenten) om de toeristenbelasting 2019
niet te innen (of terug te storten) en de toeristenbelasting 2020 (tijdelijk) stop te zetten. Het is belangrijk
om dit signaal ook uit te zenden naar je eigen gemeente. Daarom: mail bijgaande brief naar het College
van B&W van je eigen gemeente en zo mogelijk naar politieke partijen. En laat ons dat even weten via
info@groepsaccommodaties-nederland.nl. Want ‘samen werkt’!
Disclaimer: Als Stichting Groepsaccommodaties Nederland (GAN) doen we ons uiterste best om goede richtlijnen en
adviezen te geven aan onze leden. GAN erkent hierbij geen enkele aansprakelijkheid voor haar richtlijnen en
adviezen. Ieder lid blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen acties en handelwijze.

Gevolgen nieuwe maatregelen voor groepsaccommodaties
Periode I: t/m 28 april 2020
In deze periode mag een groepsaccommodatie geen groepen ontvangen. De contractant heeft sinds
gisteren derhalve recht op volledige terugbetaling van het reserveringsbedrag cq zijn aanbetalingen.
Er is momenteel brede steun voor het niet (direct) terugbetalen van de aanbetaling wegens de
overmachtssituatie. In overleg met de groep kan ingezet worden op een herboeking van de reservering
naar een andere periode of het aanbieden van een voucher (zie bij Periode II).
Periode II: vanaf 29 april tot 1 juni 2020
Op dit moment zijn er geen maatregelen bekend die groepen beletten om in deze periode het verblijf op
een groepsaccommodatie door te laten gaan. Als men wil annuleren gelden feitelijk de annuleringskosten
uit de Groepsaccommodaties Nederland Voorwaarden. Tegelijkertijd is het gezien de huidige situatie
begrijpelijk als groepen zouden willen annuleren. Het is daarbij altijd raadzaam om, ook met het oog op
de toekomst, de relatie met je gasten zo optimaal mogelijk te houden. Samen met de gast is het goed om
te kijken naar mogelijkheden voor bijvoorbeeld het herboeken van de reservering. De huidige situatie is
extreem en nog nooit vertoond. Je kunt daarom ook een beroep doen op de gastengroep om samen tot
een oplossing te komen over de reservering cq de financiële afhandeling.
Per groepsaccommodatie verschillen de opties, maar in algemene zin zou je kunnen stellen:
1. zo mogelijk herboeken naar de periode t/m 31 maart 2021
2. in een enkel geval is het wellicht mogelijk om te herboeken van weekend naar midweek
3. het bieden van een voucher voor de periode 2020-2022.
Het staat je vrij om wel/niet een (eigen) voucher in te zetten en om dan wel/niet aan te sluiten bij
een mogelijke voucher vanuit de sector toerisme & recreatie, die naar verwachting nog deze
week wordt gepresenteerd. Zodra dit bekend is zullen we vanuit GAN een (vrijblijvend) advies
richting onze leden doen uitgaan.
N.B. Het is aan iedere groepsaccommodatie-eigenaar om zelf een keuze te maken in de opties of
desgewenst te kiezen voor andere oplossingen.
Periode III: vanaf 1 juni 2020
Reserveringen van groepen in groepsaccommodaties kunnen gewoon worden nagekomen. Er is dus geen
feitelijke grond voor annulering en de annuleringsvoorwaarden van GAN gelden. Daarbij staat het de
groepsaccommodatie-eigenaar natuurlijk vrij om andere afspraken te maken met groepen die om hen
moverende redenen alsnog wensen te annuleren. Mogelijk kan een dan vrijgekomen periode benut
worden door een groep met een herboeking of voucher.

Link met meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/aanpak-in-nederland

Heb je over het bovenstaande nog vragen? Stuur dan een mail met vraag en telefoonnummer naar
info@groepsaccommodaties-nederland.nl. We nemen dan contact met je op.

Disclaimer: Als Stichting Groepsaccommodaties Nederland (GAN) doen we ons uiterste best om goede richtlijnen en
adviezen te geven aan onze leden. GAN erkent hierbij geen enkele aansprakelijkheid voor haar richtlijnen en
adviezen. Ieder lid blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de eigen acties en handelwijze.

