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Excellentie, geachte mevrouw Keijzer 

Excellentie, geachte mevrouw Schouten, 

 

Vekabo is een vereniging van ruim 750 leden, in de vorm van ondernemers met een kleine camping, 

groepsaccommodatie, vakantiehuis en/of Bed and Breakfast. We staan als vereniging al bijna 50 jaar 

voor onze leden klaar en nog nooit hebben we een crisis als deze meegemaakt. Vele van de 

genoemde bedrijven zijn momenteel noodgedwongen gesloten of ontvangen geen gasten meer. De 

schade is dus enorm. Helaas hebben we moeten constateren dat de beleidsmaatregel TOGS niet 

geldt voor recreatiebedrijven als campings en accommodaties, terwijl deze bedrijven zogezegd hard 

zijn getroffen door de coronacrisis. Bij deze roepen we u dan ook op om deze maatregelen ook voor 

de genoemde bedrijven te laten gelden. 

 

Van de ene dag op de andere dag stonden onze bedrijven leeg. Bij de campings en vakantiehuizen 

heeft een groot deel van de gasten geannuleerd, of zijn deze noodgedwongen gesloten. De 

groepsaccommodaties zijn gesloten omdat ze geen groepen mogen ontvangen en bij de Bed and 

Breakfasts hebben vrijwel alle zakelijke en toeristische gasten geannuleerd. Voor een deel komen 

deze effecten door een gedwongen sluiting door de rijksoverheid of door de veiligheidsregio, maar 

ook omdat iedereen thuis blijft en werkt. Het is onduidelijk hoelang deze crisis gaat duren, ook de 

boekingen voor de zomervakantie komen bijna niet. 

 

De beleidsmaatregel TOGS, om eenmalig ondernemers die te maken hebben met een sterke 

omzetdaling door het Covid19 een bijdrage van € 4.000,- te geven, is een goed startpunt om een deel 

van de vaste lasten op te vangen. Wij gingen er daarom vanuit dat deze beleidsregel zeker voor onze 

leden/bedrijven zou gelden. Echter, in de lijst van SBI codes missen een aantal codes, waardoor onze 

leden geen aanvraag kunnen doen. Het gaat om de codes: 

55.2 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen  

55.20 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen  

55.20.1  Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen 

55.20.2 Jeugdherbergen , vakantiekampen, groepsaccommodaties   

55.3  Kampeerterreinen 

55.30 Kampeerterreinen   

55.9  Overige logiesverstrekking 

55.90 Overige logiesverstrekking  
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Daarnaast hebben wij opmerkingen gekregen van onze leden dat de aanvraag niet mogelijk is als het 

woonadres en het bedrijfsadres hetzelfde is. Kenmerk van onze gastvrijheid is dat onze leden op het 

bedrijf wonen en zo de gastvrijheid en aandacht voor de gasten optimaal kunnen verzorgen. 

 

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. 

• De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) ook laten gelden voor 

eigenaren van een campings, vakantiehuis, groepsaccommodatie of Bed & Breakfast. 

• Uitstel van betaling van belasting, zowel voor inkomstenbelasting, loonbelasting, BTW, 

waterschapsbelasting als milieubelasting. 

• Een jaar kwijtschelding van heffingen als Videma, Buma/Stemra, etc. 

• Een taskforce om na de corona crisis het toerisme een boost te geven. 

 

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. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Ellen Kok-Hendriks 

Voorzitter Vekabo 


