
Van: Bestuur Vekabo Nederland 
 
 
Aan het bestuur van de veiligheidsregio’s 
 
 
 
Uden, 27 mei 2020 
 
 
 
Betreft: noodkreet en verzoek tot aanpassing maatregelen ten behoud van de 
groepsaccommodaties en grote vakantiehuizen 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Het zijn zware tijden voor ondernemers met  verblijfsaccommodaties, vakantiehuizen  en campings 
die lid zijn bij onze vereniging. Voor bepaalde type bedrijven begint de regelgeving steeds duidelijker 
te worden. Dat geeft ondernemers perspectief op de toekomst. Het is hierbij vanuit de veiligheid 
voor de volksgezondheid niet altijd duidelijk voor ons waarom regels op een bepaalde wijze worden 
afgesproken. En er zijn bedrijfstypen die echt nog helemaal buiten de boot vallen als het gaat om 
perspectief voor de toekomst, nl  groepsaccomodaties en grote vakantiehuizen.  Het gaat niet altijd 
om de bedrijven waar er duizenden van zijn in Nederland, waardoor de lobby en het verbaal geweld 
in de media niet doorkomt. Het zijn wel bedrijven die een belangrijke functie vervullen in het 
landelijk gebied.  
 
Ik zal hieronder een paar knelpunten opsommen. 

• De groepsaccommodaties die zich richten op vakantiekampen voor kinderen en jongeren, 
vaak uit gezinnen die anders niet op vakantie kunnen en zo toch een week plezier hebben op 
een mooie locatie. Deze locaties richten zicht ook op scholen, kerkgemeenschappen en 
sportclubs. Het kamp, een belangrijke gebeurtenis in het schoolleven van veel kinderen en 
onderdeel van het curriculum is in gevaar. Juist omdat deze bedrijven zich voor 80% op 
kinderen en jongeren richten zouden maatwerk richtlijnen voor een beperkte en veilige 
openstelling van groot belang zijn. Zonder dat verliezen deze bedrijven een hele jaaromzet 
en zullen er velen moeten stoppen met het bedrijf. Voor deze bedrijven zijn protocollen 
ontwikkeld, waarbij triage van te voren een belangrijk onderdeel is.  

• De kleine luxe groepsaccommodaties van 10 tot 50 personen met eigen sanitair per 
slaapkamer. Eigenlijk zijn dit kleine hotels die in een keer aan een familie, vriendengroep  of 
bedrijf verhuurd worden. Er zijn door Vekabo protocollen ontwikkeld om het 1,5 m verblijf te 
realiseren, hierbij is de triage van te voren in opgenomen. Per 1 juni mogen familiegroepen 
wel komen. De groepen die op een andere wijze zijn samengesteld niet. Hotels mogen deze  
gastengroepen wel ontvangen met inachtneming van de 1,5 m gastvrijheid. Wij zouden graag 
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zien dat de veiligheidsregio’s de regelgeving duidelijker maken en gelijk trekken omdat het 
verschil tussen een groepsaccommodatie en een hotel, niet  in de fysieke uitvoering van de 
locatie zit,  alleen in de naam waarmee de locatie op de markt wordt gebracht. 

• De kleine campings op het platteland mogen hun centrale sanitair weer per 1 juli open 
stellen voor gasten. Hiervoor heeft iedere camping aan de hand van de protocollen van 
Vekabo plannen gemaakt. Op 1 juli start ook het hoogseizoen. Het lijkt ons verstandig om het 
centrale sanitair al per 10 juni open te mogen stellen, zodat alle bedrijven  goed ingeregeld 
zijn, voordat de bedrijven vol staan in juli. Bij kleine campings gaat het om tussen de 15 en 40 
kampeerplaatsen ( een enkel bedrijf heeft meer plaatsen). Het aantal garandeert dat er geen 
grote groepen mensen samen kunnen komen. Het openstellen van het sanitair op de 
camping helpt ook mee om de druk op openbare toiletten en de vervuiling van de openbare 
ruimte door het ontbreken van sanitair  te verminderen.  

Wij vragen uw dringende aandacht voor deze punten. Onze leden werken hard aan het veilige verblijf 
van gasten. Wij gunnen hun het perspectief. 

Wij hopen dat u met spoed aandacht kunt besteden aan deze drie bovenstaande  punten. 

Wij werken samen met Hiswa-Recron die onze inzet voor deze groep bedrijven ondersteunt. 

Hoogachtend,  
 
 
Namens alle  Vekabo leden in Nederland 
 
Ellen Kok-Hendriks 
voorzitter Vekabo Nederland 
tel 06-44918278 
ellenkokhendriks@vekabo.nl 


