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Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, 

 
Gesloten sector 
De coronacrisis heeft groepsaccommodaties in Nederland onevenredig hard geraakt. Groepsaccommodaties 
bieden een verblijf met overnachting aan groepen (15-400 personen) voor hun meerdaagse bijeenkomst. Hun 
gasten komen bijeen omwille van sport, religie, muziek, onderwijs, beroep, zorg, familie of anderszins. Door de 
beperkingen die vanaf maart 2020 gelden, staat deze sector al een jaar zo goed als stil. Gezien de ernst van de 
coronacrisis is er begrip voor de helaas noodzakelijke maatregelen die de overheid in het afgelopen jaar heeft 
moeten nemen.  

De opgetuigde steunmaatregelen sluiten slecht aan op de sector en zijn absoluut geen vervanging voor het moeten 
sluiten van de deuren. De situatie bij groepsaccommodaties is dan ook zorgwekkend, omdat in 2020 geen grote 
groepen zijn geweest en hetzelfde dreigt voor 2021. De totale markt van groepsaccommodaties heeft in 2020 een 
omzetdaling van 77%, waarbij met name bij de grote groepsaccommodaties (>100 personen) sprake is van 
omzetdaling van 84%. Voor 2021 verwachten we eenzelfde beeld.  

Dit ondanks de vooruitzichten dat we na een jaar weer langzamerhand mensen kunnen ontvangen. De 
verwachting van het kabinet dat in juli iedereen vanaf 18 jaar een eerste prik heeft gehad en de beschikbaarheid 
van sneltesten dragen daaraan bij. Het kabinet geeft aan dat er een gunstig vooruitzicht is voor de 
epidemiologische situatie voor de tweede helft van 2021. En volgt dat op door de evenementensector een steun in 
de rug te geven om nu al de noodzakelijke stappen te zetten om weer grote evenementen te organiseren.1 

We vragen de overheid dan ook om bij het stapsgewijs afbouwen van de maatregelen de klemmende situatie van 
de groepsaccommodaties in Nederland mee te nemen en nu al perspectief te bieden voor deze sector door 
duidelijk te maken dat groepsaccommodaties weer open kunnen. 

 
Maatschappelijk belang 
Groepsaccommodaties hebben net zoals de bredere toeristische industrie een belangrijke maatschappelijke rol. 
Niet alleen voor de ontspanning van klanten en de mogelijkheid voor scholen om met leerlingen er even uit te 
gaan, maar juist ook voor de lokale economie en werkgelegenheid. Mede omdat groepsaccommodaties voor een 
significante verlenging van het toeristisch seizoen zorgen – groepen boeken al vanaf maart tot en met december – 
zijn ze ook voor een langere periode van belang voor de lokale economie. 

Door toerisme zijn er regionaal meer winkel- en horecagelegenheden dan dat er anders zouden zijn. 
Groepsaccommodaties hebben een positief effect op de levendigheid van de woonomgeving en hebben zorg voor 
de openbare ruimte.2 Daarnaast geven ze een spin-off aan andere toeristische bedrijven in de regio. Die 
combinatie maakt de groepenmarkt van belang voor de lokale economie en levert een bijdrage aan bredere 
welvaart in veel regio’s. 

 
1 Kamerbrief over tijdelijke subsidieregeling evenementen en coronavirus, 19 maart 2021. 
2 Fries Sociaal Planbureau, Toerisme in Fryslân, het perspectief van de inwoners, 2020.  
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Veilige omgeving 
Groepsaccommodaties zijn een professionele sector die zorgen voor een veilige omgeving waar grotere groepen 
bijeen kunnen komen, zonder een verhoogd besmettingsgevaar. Omdat het vaak landelijk gelegen (zeer) ruime 
locaties zijn, zijn ze zeer geschikt om mensen op een verantwoorde manier te ontvangen. Zeker nu met de stijging 
van de vaccinatiegraad en de mogelijkheid om (m.n. voor volwassenen) grootschalig sneltesten te gebruiken. 

Een voorbeeld uit de praktijk: Een aantal groepsaccommodaties/zeilscholen heeft vorig jaar in samenwerking met 
de veiligheidsregio’s een protocol ontwikkeld om veilig gasten te ontvangen. In de praktijk bleek dit een goed 
instrument en de ervaringen uit 2020 zijn zonder meer positief te noemen. In 2020 zijn geen besmettingen 
geconstateerd die voortkwamen uit het bijeenkomen in een groepsaccommodatie, ook niet bij de 
schoolkampen/zeilkampen. Gezien de ontwikkelingen is het inmiddels mogelijk om (snel)testen in te zetten of een 
recente negatieve Covid-test te laten tonen.  

 
Uitblijven van boekingen 
Ondanks dat er een goed vooruitzicht is dat in de tweede helft van 2021 het weer mogelijk is om groepen te 
ontvangen, blijven boekingen uit. Dat komt omdat bij huur van een accommodatie door een grote groep er sprake 
kan zijn van een aanzienlijke huursom. Bij scholen wordt de huursom vaak deels door de ouders betaald. 
Begrijpelijk dat deze partijen op dit moment terughoudend zijn met boeken, want er is onvoldoende zekerheid dat 
de overheidsmaatregelen een groepsverblijf tegen die tijd mogelijk maken.  

Dit is voor groepsaccommodaties een beduidend groter probleem dan bij kleinschaliger verhuur. Grote groepen 
boeken over het algemeen minimaal een half jaar vooruit omdat er ruim tijd moet zijn de agenda’s van de groep af 
te stemmen. Denk aan bedrijfsuitjes, schoolkampen en -reizen en huwelijken. Deze worden maanden en bij de 
grotere groepsaccommodaties zelf ruim een jaar van tevoren geboekt. Dit betekent dat wanneer op korte termijn 
geen boekingen worden gerealiseerd, er opnieuw een jaar verloren gaat. Ditmaal onnodig. 

Op dit moment zitten we dus in een ongemakkelijk schemergebied. Het vooruitzicht voor komende zomer en 
najaar ziet er goed uit, maar desondanks wordt er volop geannuleerd en blijven nieuwe boekingen uit. Het is voor 
groepsaccommodaties dus nu belangrijk dat de boekingen voor de tweede helft van 2021 binnenkomen. We 
vragen daarbij ook van het kabinet perspectief om deze sector en de directe daarvan afhankelijke omgeving 
levensvatbaar te houden. 

 
Perspectief 
De groepsaccommodaties in Nederland vragen dan ook van het kabinet om onze klanten gerust te stellen dat er 
gezien de huidige omstandigheden en ontwikkelingen geen reden is om niet te boeken. Dit biedt perspectief voor 
de sector zelf, de keten van betrokken partijen (van bijvoorbeeld horeca tot andere toeristische bedrijven) en voor 
onze gasten. De volgende punten helpen hierbij: 

- Vaccinatiegraad. Kan er bevestigd worden dat als de vaccinatiegraad hoog genoeg is er een goed vooruitzicht 
is dat er al gewoon geboekt kan worden voor dit jaar (2021)? In lijn met de uitspraken van de overheid dat de 
evenementensector in de tweede helft van 2021 weer grote evenementen kan organiseren. 

- Veiligheid. Kan het kabinet aangeven dat veiligheidsregio’s afspraken maken over de te hanteren 
voorzorgsmaatregelen en protocollen die het mogelijk maken om groepsaccommodaties te openen? Zo kan er 
zekerheid gegeven worden dat na het afspreken van protocollen met veiligheidsregio’s de accommodatie 
open mag. 

- Financieel. Wil het kabinet in gesprek gaan met de sector om passende steunmaatregelen na 1 juli uit te 
werken en de mogelijkheid te onderzoeken om regelingen beter tegemoet te laten komen aan onze 
toeristische seizoensgebonden sector. Daarnaast vragen wij aandacht voor de geheel ontbrekende 
ondernemersinkomens en de toegenomen schuldpositie binnen de sector. 

 



 
 
 
 
 
 
Voor vragen en verdere toelichting kunt u contact opnemen met manager Alex de Ruiter 
(info@groepsaccommodaties-nederland.nl) of via 0486 - 477 759. 

 

Namens de groepen en groepsaccommodaties in Nederland                                    

en mede namens de samenwerkingsverbanden voor groepsaccommodaties:     
Groepen Friesland, Groepen Drenthe, Groepen Overijssel/SGOV, Groepen Veluwe,        
Groepen Achterhoek, Groepen Brabant, SterGroep 

 

 

 

 

Roel-Poppe Lubbers,                          
voorzitter Groepsaccommodaties Nederland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


