
PERSBERICHT 
Moeilijke tijden plattelandsaccommodaties door coronavirus  
Eigenaren van een kleine camping of accommodatie op het platteland lopen gezamenlijk miljoenen 
omzet mis omdat de start van het recreatieseizoen verloren gaat. In ruim zes maanden moeten veel 
van deze ondernemers de omzet voor het hele jaar maken. Door de corona pandemie kan hiervan 
een groot deel niet gerealiseerd worden. Deze omzet kan immers niet op een ander tijd ingehaald 
worden. Vekabo, vereniging voor kleine campings en accommodaties op het platteland vraag 
aandacht en steun voor deze bedrijven. Wat vraagt Vekabo voor haar aangesloten bedrijven: 

• Gedeeltelijke compensatie van het verlies aan omzet. 
• Uitstel van betaling van belasting, zowel voor inkomstenbelasting, loonbelasting, BTW, 

waterschapsbelasting als milieubelasting. 
• Een jaar kwijtschelding van heffingen als Videma, Buma/Stemra, etc. 
• Vrijstelling van toeristenbelasting in 2020 en verlaging van het tarief in komende jaren. 
• Gemeentelijke medewerking voor verlenging kampeerseizoen. 
• Een taskforce om na de corona crisis het toerisme een boost te geven. 

 
Vekabo is blij met de stappen die het kabinet al heeft gezet om ondernemers tegemoet te komen. 
Het is belangrijk om deze maatregelen nog beter toepasbaar te laten zijn voor kleine 
(familie)bedrijven met weinig of geen personeel, en die van het inkomen afhankelijk zijn van een half 
jaar hard werken. 
 
Kamperen en logeren op het platteland in Nederland past heel goed in het toeristisch beleid van 
Nederlandse overheden:. 

• In Nederland, dus weinig reiskilometers. 
• Het draagt bij aan de kennis over onze voedselproductie en het vormen van korte ketens. 
• Het is voor veel toeristen financieel bereikbaar. 
• Het draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland en van regio’s met een krimp in de 

bevolking. 
 
We moeten dus zuinig zijn op deze pareltjes van bedrijven en het mag niet zo zijn dat ze door een 
tijdelijke crisis in financiële problemen komen. 
 
Vekabo is een vereniging van ruim 750  ondernemers met een kleine camping, B&B, vakantiehuis of 
groepsaccommodatie op het platteland. Vekabo werkt samen - en is in overleg met LTO Nederland 
en HISWA-RECRON.  

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

• Ellen Kok-Hendriks, voorzitter Vekabo 
Tel. nr. 030-6351369 / ellenkokhendriks@vekabo.nl 

• Joos van Hees, penningmeester Vekabo 
Tel. nr. 06-46892650 / joosvanhees@vekabo.nl. 
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