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Uden, woensdag 8 april 2020 
 
 
Betreft: noodkreet voor steunmaatregelen ten behoud van de toeristische sector 
 
 
Geacht college van burgemeester en wethouders, 
 
Wat zich sinds een aantal weken afspeelt in Nederland en dan met name in de recreatieve sector had niemand 
ooit voor ogen gehouden. Door de coronacrisis komen er geen boekingen meer binnen bij de bedrijven en zijn 
alle boekingen geannuleerd voor de belangrijke maanden maart tot en met mei en ook al daarna. Voor de 
omzet op de bedrijven maakt het bijna niet uit of bedrijven gesloten moeten zijn door de maatrelen van de 
landelijke overheid of de veiligheidsregio of niet. Bij de ruim 750 Vekabo leden, campings, vakantiehuizen, 
groepsaccommodaties en Bed and Breakfasts op het platteland, genieten in deze tijd van het jaar heel veel 
gasten van het buitenleven. Nu is het er oorverdovend stil . Namens de Vekabo met ca 750 leden in Nederland, 
en ook leden in uw gemeente, willen wij hierbij onze noodkreet kenbaar maken.  

Geen gasten = omzet 
Vanaf vrijdag 27 maart jl. heeft een aantal Veiligheidsregio’s in Nederland een volledig verbod op toeristisch 
overnachten afgekondigd door een noodverordening. In andere Veiligheidsregio’s zijn voorwaarden gesteld 
aan de recreatiesector, die in de praktijk betekenen dat er geen of nauwelijks gasten komen. Dit verbod of 
beperking op toeristisch overnachten is vooralsnog voor onbepaalde tijd. Dit door de grote onzekerheid van de 
pandemie. U zult begrijpen dat de gevolgen voor de recreatiesector ongekend groot zijn. Door een sluiting voor 
langere tijd, waarvan een belangrijk deel in het recreatieve seizoen, en de vervolgschade die we niet kunnen 
overzien, maar die in elk geval groot zal zijn. 

TOGS-regeling niet voor elke camping of accommodatie 
Vanuit de landelijke overheid zijn er inmiddels diverse steunmaatregelen van kracht of aangekondigd. Echter, 
de TOGS-regeling geldt (nog) niet voor elke camping of accommodatie. ZO hebben veel Vekabo bedrijven een 
administratieve koppeling met een agrarisch bedrijf, waardoor de geregistreerde hoofdactiviteit niet altijd 
recreatie is. Een belangrijk deel van inkomen komt wel uit de recreatietak, terwijl deze bedrijven niet voor een 
tegemoetkoming in aanmerking komen. Tot slot stelt deze maatregel ook dat het vestigingsadres niet hetzelfde 
mag zijn als het woonadres. Aangezien bijna alle Vekabo bedrijven hetzelfde bedrijfs- en woonadres hebben, 
als basis van hun gastvrijheid, is hier nog een discussiepunt waardoor ze niet in aanmerking komen voor de 
TOGS. U zult begrijpen dat onze leden hierdoor in een web terecht komen van regelgeving die op dit moment 
niet werkbaar is. Dit terwijl de noodzaak zeer hoog is! 
 
Onvoldoende steun rijksoverheid 
Met het seizoen 2020 in de startblokken zijn weer veel investeringen gedaan en kosten gemaakt om alles weer 
op orde te hebben voor een mooie opening van het seizoen. Door de regelgeving moeten boekingen 
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geannuleerd worden en aanbetalingen terugbetaald. Er komen weinig tot geen nieuwe boekingen binnen, dus 
voorlopig zijn er geen inkomsten en is de liquiditeit van de bedrijven tot kritiek niveau gedaald! Met het gemis 
aan landelijke steunmaatregelen en de onduidelijkheid hieromtrent begrijpt u wel dat de recreatiesector in 
acute nood verkeerd. Als recreatiesector willen wij uiteraard onze gasten behouden. Dit kan alleen maar door 
duidelijkheid en alternatieven te bieden. Hierbij hebben wij echter ook de steun van de gemeente nodig. 
 
Oproep steunmaatregelen gemeente 
Als Vekabo en de gehele toeristische sector, waaronder ook HISWA-RECRON, LTO Nederland en andere 
brancheorganisaties, vragen wij u in deze noodsituatie om als gemeente of per veiligheidsregio alle campings 
de mogelijkheid te geven om in de winter open te blijven tot het nieuwe seizoen van 2021. Tevens vragen wij 
om in het hoogseizoen vrijstelling te geven voor plaatsing van extra campers, mits uiteraard voldoende ruimte 
en toereikende algemene voorzieningen. Voor andere typen plattelandsaccommodaties 
(groepsaccommodaties, vakantiehuizen en B&B’s) vragen wij ondersteuning van het garantiefonds i.o. voor 
vouchers voor gasten. Wij vragen ook om afstel van de WOZ belasting voor 2020 voor de bedrijven en, voor 
zover van toepassing, een jaarrond openstelling. Door deze maatregelen kunnen wij de gasten een alternatief 
voor hun verblijf bieden voor een langere periode.  
 
Verzoek uitstel belastingen en noodfonds 
Wij vragen tevens om uitstel van de naheffing toeristenbelasting 2019 en uitstel van het voorschot 
toeristenbelasting 2020, indien van toepassing. Tevens vragen wij u voor de toeristenbelasting de komende 
jaren hetzelfde bedrag te hanteren als in 2019, en de opbrengsten uitsluitend te gebruiken ter versterking en 
ondersteuning van onze recreatiebedrijven. Ook een hartenkreet voor een noodfonds als bijdrage aan de 
mogelijke ontwikkeling voor een landelijk vouchersysteem uit een garantiefonds. Voor een aantal ondernemers 
kan de TOZO regeling ook hulp bieden, waarbij wij u als gemeente vragen om hierin voldoende maatwerk te 
betrachten.  
 
Snelle actie is gewenst 
In verband met de actuele noodzaak vragen wij u hierin op zeer korte termijn (vóór 15 april 2020) een besluit in 
te nemen op de voorgestelde maatregelen, om zo onze sector te ondersteunen en onze leden in uw gemeente 
hierover te informeren, c.q. er ook bij te betrekken. Dit is belangrijk omdat onze leden nu te maken hebben 
met annuleringen. Door een snel besluit kunnen wij onze gasten direct een alternatief bieden. 
 
Hoogachtend,  

 
Namens alle Vekabo leden in Nederland, 
Ellen Kok-Hendriks 
Voorzitter Vekabo Nederland 
ellenkokhendriks@vekabo.nl / 06-44918278 
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