Update VI over het
Coronavirus & Groepsaccommodaties dd. 17.04.20
Beste leden van Groepsaccommodaties Nederland,
Hierbij Update VI over de gevolgen van het coronavirus
en de acties die we vanuit GAN en met jullie in deze tijden inzetten.

samen werkt, samen inspireert

Groepsaccommodaties alsnog in TOGS opgenomen
Het is goed nieuws dat de ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren’ is uitgebreid met de SBI-codes
55.20.1 en 55.20.2, die veel groepsaccommodaties als hoofdcode hebben. Daar hebben we ons met elkaar als
GAN dan ook erg voor ingespannen. Evenals voor de mogelijkheid dat het privéadres van de
eigenaar/eigenaren nu gelijk mag zijn aan het vestigingsadres van de onderneming. Dit vonden wij vanuit GAN
voor groot belang. Veel eigenaren van groepsaccommodaties wonen immers bij hun bedrijf vanwege o.a. de
(brand)veiligheid, BedrijfsHulpVerlening en toezicht/bewaking/bescherming, omdat er sprake is van
(nacht)verblijf. Het zijn voorwaarden die door diverse overheden zijn geëist om een veilige bedrijfsvoering te
kunnen waarborgen. Op dit moment is de enige restrictie dat de groepsaccommodatie fysiek is afgescheiden
van de privéwoning en dat deze een eigen opgang of toegang heeft. Laat het ons weten als je alsnog geen
gebruik kunt maken van de TOGS via info@groepsaccommodaties-nederland.nl.

Dringend verzoek aan Veiligheidsregio’s

Afgelopen week hebben we aan alle Veiligheidsregio’s een dringen
verzoek doen uitgaan. Daarbij hebben we hen gewezen op het
probleem dat voor groepsaccommodaties ontstaat uit de formulering
van de tekst in de noodverordening. In Artikel 2.1. lid 1 wordt het
namelijk ‘verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten)
organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten
deel te nemen’. Door deze formulering wordt ook het faciliteren van
groepsbijeenkomsten verboden. Door dit laatste kunnen groepen zich
beroepen op het gegeven dat de groepsaccommodatie niet gebruikt
mág worden, waardoor de groep de reserveringsovereenkomst volgens
onze informatie mag opzeggen. Het gevolg is dat het gehele risico
verschuift naar de accommodatie-eigenaar. Door deze formulering
wordt onze sector in feite de mogelijkheid ontnomen de kosten van
annuleren te delen met onze klanten. Vanuit GAN hebben we de
Veiligheidsregio’s dan ook met klem verzocht bij een nieuwe
noodverordening dit dusdanig te formuleren dat het verbod komt te
liggen op ‘organiseren en deelnemen’. Maar niet het ‘laten plaatsvinden of laten ontstaan’ (bij
groepsaccommodaties). De Veiligheidsregio behoudt hiermee het instrumentarium om haar doel - het
voorkomen van risicovolle groepsbijeenkomsten - te bereiken, zonder daarbij als onbedoeld neveneffect
onze sector te vernietigen.

Wouter Koolmees, breid de NOW-regeling uit!
Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) krijgen ondernemers
financiële ondersteuning tijdens de coronacrisis. De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als
gevolg van het Corona-virus kampen met een substantieel omzetverlies (tenminste 20%). Zij kunnen bij
het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor een voorschot
ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. De
tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden aangevraagd worden.
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Vanuit GAN hebben we minister Wouter Koolmees verzocht de regeling uit te
breiden met het oog op de 1,5m-economie. Door beroep te doen op de NOWregeling en hun werknemers door te betalen, geven groepsaccommodaties
uiting aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. De NOW-regeling
voorkomt nu gedwongen ontslag. Echter, de richtlijnen van de 1,5m economie
zijn voor de gemiddelde groepsaccommodatie (denk aan meer-persoons
slaapkamers, gedeeld sanitair) niet haalbaar. Wanneer groepsaccommodaties
voor lange tijd geen gasten mogen ontvangen, lopen ze vast. Zonder enige inkomsten is zelfs de 10%
aanvulling van het loon niet haalbaar.
Om te voorkomen dat er alsnog massaal beroep gedaan wordt op ontslag op economische gronden heeft
GAN verzocht de NOW-regeling tijdig te verlengen en de tegemoetkoming op 100% te stellen.
Nog een ander belangrijk punt: bij veel groepsaccommodaties is als kleine MKB-onderneming het aandeel
van de directeur-grootaandeelhouder procentueel een groot gedeelte van de loonsom. Het is veel
gevraagd van de ondernemer om langdurig kosten te blijven maken - waardoor werknemers hun
volledige salaris behouden en niet in de WW komen - terwijl er geen bedrijfsinkomsten zijn en de DGA
(én de meewerkende partner door het ontbreken van een gezagsverhouding) zelf geen enkel inkomen
meer heeft. En dat terwijl de DGA - tot het moment dat de overheid de groepsaccommodatie op slot
zette - tenminste het zogeheten gebruikelijke loon heeft gehanteerd. Vanuit GAN hebben we verzocht
om voor groepsaccommodaties de NOW-regeling met terugwerkende kracht open te stellen voor de
DGA.
In dit soort verzoeken richten we ons m.n. op de betreffende
minister/staatsecretaris of alle Veiligheidsregio’s, hebben we direct contact met
Tweede Kamerleden en de ministeries en vragen en/of geven we steun voor
onze specifieke sector groepsaccommodaties bij andere organisaties als Gastvrij
Nederland, MKB-Nederland, Vekabo, HiswaRecron en KHN. Wekelijks heeft ons
‘corona-team’ (bestuur, afvaardiging Raad van Advies en manager) gemiddeld
twee keer diepgaand overleg over de gevolgen van de corona-crisis en de te
ondernemen acties, die we voor onze specifieke sector groepsaccommodaties
willen en kunnen inzetten. Heel veel vrijwilligersuren worden hier door iedereen
ingestoken t.b.v. onze leden en onze prachtige sector. Want die willen we samen
zo goed mogelijk overeind houden!

Intelligente-Weg-Terug-protocol?

Dinsdag a.s. kondigt het kabinet nieuwe maatregelen aan voor de periode ná 28 april. Duidelijk is al dat
de zgn. 1,5m-economie nog meer haar intrede zal gaan doen en mogelijk van lange duur zal zijn. Dat
heeft zeer grote consequenties voor ons als sector groepsaccommodaties.
De overheid heeft het inmiddels over een ‘Intelligente Weg Terug’ als een gefaseerde terugkeer naar
(vooralsnog een zgn 1,5m-)samenleving. Wil je hiervoor als bedrijf/sector in aanmerking komen dan is
voorwaarde dat je in je bedrijfsvoering een protocol hanteert. Met name groepsaccommodaties is een
zeer specifieke sector binnen toerisme&recreatie. Een deel van de groepsaccommodaties zal wellicht
kunnen functioneren binnen deze 1,5m-economie; hiervoor
stellen we, mogelijk met andere branche-organisaties binnen
Gastvrij Nederland, een protocol op. Hier komen we volgende
week op terug. We moeten ons echter realiseren dat, net als veel
KHN-collega’s (o.a. zalenverhuur), voor veel groepsaccommodaties een protocol niet realistisch zal zijn. De impact van de
1,5m-economie zal jùist voor groepsaccommodaties zeer groot
zijn. Vanuit GAN zullen we dan ook sterk pleiten voor echte
steunmaatregelen voor onze sector!
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Enquête-peiling

Vanuit de GAN hebben we een enquête gehouden om inzicht te krijgen in
de gevolgen van het coronavirus (Covid19) en de door de overheid
afgekondigde maatregelen voor groepsaccommodaties. Zo kunnen we bij
overheden en andere betrokkenen inzichtelijk maken wat de schade bij de
sector groepsaccommodaties bedraagt. Dit zal onze vraag om
ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid t.b.v. groepsaccommodaties versterken.
Aan onze enquête hebben 82 groepsaccommodaties meegedaan, waarvan 52 GAN-leden. Dank
daarvoor! Het blijkt dat tot 15 april het in 77% van de gevallen lukte om in goed overleg groepen te laten
herboeken naar een andere periode. Vanaf eind maart tot half april hebben groepsaccommodaties 76%
minder nieuwe reserveringen ontvangen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. En groepsaccommodaties
verwachten op dit moment 54% omzetverlies in 2020. Als bijlagen delen we ter informatie al een aantal
enquêteresultaten. Volgende week meer enquêtenieuws.

Samen met GAN door de corona-crisis

De reacties van overheden op de corona-crisis hebben forse consequenties voor de samenleving.
Iedereen brengt zijn offer om de gevolgen onder controle te krijgen en ‘samen gaan we de strijd winnen’
is een veelgehoorde kreet. Ook voor groepsaccommodaties onderling wordt SAMEN van levensbelang.
Op dit moment zie je te vaak dat onze bedrijfstak groepsaccommodaties
door allerlei instanties onvoldoende herkend en erkend wordt. Het is daarom
meer dan ooit noodzaak om een eenduidig geluid vanuit de sector te laten
horen. Mèt een zo breed mogelijke steun.
We vertegenwoordigen met GAN ruim 100 toonaangevende bedrijven met
groepsaccommodaties. Dit is een belangrijk deel van de sector, maar nog
lang niet genoeg. Willen we onze standpunten rondom corona ècht kracht bijzetten dan hebben we meer
bedrijven uit de sector nodig.
Vanuit GAN lanceren we daarom komende week de mogelijkheid voor een donateurschap voor 2020.
Groepsaccommodaties (wel of niet al lid van een andere branche-organisatie) ondersteunen daarmee de
initiatieven van GAN in deze crisis. Daarvoor ontvangen ze onze updates/nieuwsbrieven en kunnen ze dit
hele jaar blijvend gebruik maken van onze besloten Facebookpagina.
Met méér groepsaccommodaties achter ons kunnen we als GAN ervoor zorgen dat de collectieve en
specifieke stem van de sector groepsaccommodaties gehoord wordt bij onze stakeholders. En dat is van
groot belang, omdat jùist groepsaccommodaties binnen de sector toerisme&recreatie getroffen zullen
worden door de 1,5m-economie.

Links met meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now/now-wat-envoor-wie
http://files.m15.mailplus.nl/user315100258/4998/corona_handreiking_now.pdf
https://www.facebook.com/groups/876378645856504/?ref=bookmarks

Stichting Groepsaccommodaties Nederland – tel. 0486 477 759 – info@groepsaccommodaties-nederland.nl
Disclaimer: Als GAN doen we ons uiterste best om goede richtlijnen en adviezen te geven. GAN erkent hiervoor
geen enkele aansprakelijkheid. Ieder lid blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen handelwijze.

