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Geachte dames en heren,
Op 9 september 2020 heeft u een Algemeen Overleg met staatssecretaris
Keijzer over de gastvrijheidseconomie. Gastvrij Nederland – de Nationale
Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd – brengt met het oog op dit
overleg enkele relevante punten onder uw aandacht.
Het kabinet heeft vrijdag 28 augustus het derde steunpakket gepresenteerd.
Gastvrij Nederland is verheugd dat het kabinet een derde pakket heeft
ontwikkeld, waarbij een aantal voor de gastvrijheidssector belangrijke
regelingen zoals de NOW, TOZO, TVL en belastinguitstel worden voortgezet.
Dat deze maatregelen tot juli 2021 duren, geeft ondernemers perspectief en
houvast.
Gastvrij Nederland constateert echter dat noodzakelijk maatwerk voor de
gastvrijheidssector in de regelingen ontbreekt.
1. NOW
De looncompensatieregeling NOW wordt tot 1 juli 2021 voortgezet, in drie
tranches van drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk
afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om
zich aan te passen. Voor de seizoensgebonden bedrijven in de sector
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biedt de rekenformule van de NOW echter geen soelaas vanwege het
sterk fluctuerende karakter van de bedrijfsactiviteiten en het feit dat als
loonsom voor de NOW 1.0 en 2.0 de maand maart als referentiemaand
werd gebruikt.
Gastvrij Nederland roept de Kamer op het Kabinet te verzoeken binnen de
NOW een aparte toepassing voor seizoensbedrijven – waar de regeling nu
ongunstig uitpakt – te introduceren waarbij voor deze categorie bedrijven
(nader te duiden dan wel uitgaande van tenminste omzet x in maximaal
periode y) als referte geldt dat de omzet van dit jaar kan worden
vergeleken met de omzet van vorig jaar (of als alternatief de periode
maart-december, aangezien de NOW 1.0 per 1 maart jl. in werking trad).
Het feit dat de -eerste tranche van de- NOW 3.0 het resterende deel van
dit jaar afdekt, biedt hiertoe de mogelijkheid. Verder is het van belang dat
voor de NOW als geheel de maand mei als referentie loonsom
aangemerkt wordt.
Daarnaast is Gastvrij Nederland van mening dat de transitievergoeding
voor mkb-bedrijven, die aanspraak hebben op NOW of TVL, via het UWV
aan de werknemer zou moeten worden vergoed. Zo wordt het eigen
vermogen van bedrijven niet verder uitgehold.
2. TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt opnieuw ingezet waarbij het
maximale bedrag per bedrijf per drie maanden uitkomt op 90.000 euro per
3 maanden. Gelet op het kapitaalintensieve karakter van de sector is het
goed dat er een regeling is ter compensatie van vaste lasten en dat het
plafond omhoog gaat. In eerdere oproepen hebben VNO-NCW en MKBNederland en Gastvrij Nederland ervoor gepleit om een specifiek
arrangement ('luik') voor de (de facto) gesloten sectoren en hun
afhankelijke toeleveranciers te treffen in de TVL. Dit blijft noodzakelijk en
wij herhalen deze oproep. Een hoger omzetverlies zou in
kapitaalintensieve en gesloten sectoren moeten leiden tot een hogere
vergoeding, al dan niet in combinatie met een andere vorm van steun.
Vanaf 1 januari 2021 moet referentie naar 2019 i.p.v. 2020 gelden.
3. Mismatch tussen de perioden van omzetverlies en de periode
waarover loonkosten en vaste lasten worden gesubsidieerd
Bij seizoenbedrijven en bedrijven met relatief veel vaste lasten lopen
omzetverlies en kosten niet gelijk. De huidige NOW-en TVL-regelingen
gaan er teveel van uit dat omzet en kosten ongeveer gelijkmatig over een
jaar verdeeld zijn. Dat is bij deze bedrijven niet het geval.
Gastvrij Nederland verzoekt de Kamer deze ongelijkheid te corrigeren door
voor bepaalde vormen van bedrijvigheid het mogelijk te maken dat bij de
eindafrekening van de steunmaatregelen de jaaromzet en kosten over
2020 mogen worden vergeleken met 2019. Zo kan je dan het omzetverlies
bepalen om dit in een eindafrekening te herstellen.
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4. SBI-codes
De sectoren die het meeste steun nodig hebben, kennen nog steeds te
veel voorbeelden waar verkrijgen van steun door een ondeugdelijke SBIcode niet lukt. Zeker nu er sprake is van langdurige steun, moet die op de
juiste plaatsen terecht komen. Er moeten betere mogelijkheden komen om
dat te realiseren.
5. TOZO
De nieuwe vermogenstoets zorgt voor ondernemers voor oneerlijkheid en
onredelijkheid. De ondernemer die bijvoorbeeld geld heeft gespaard voor
pensioen wordt gekort, omdat er spaargeld is. De vermogenstoets zou, als
hij al geldt, op een veel hoger bedrag gesteld moeten worden of
categorieën als pensioenspaarpotten (bijv. FOR), overwaarde uit huis e.d.
uit moeten sluiten.
6. Time-out regeling
Gastvrij Nederland is voorstander van een time-out regeling voor bedrijven
die écht niet meer verder kunnen met hun exploitatie. Een goede regeling
kan voorkomen dat ondernemers in de schuldsanering raken.
Gastvrij Nederland verzoekt de Kamer het kabinet op te roepen werk te
maken van een dergelijke regeling.

Gesloten sector
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben aandacht gevraagd voor specifieke
sectoren. Kenmerkend voor de gastvrijheidssector is dat er een aantal
sectoren actief is die als gevolg van de maatregelen nu als ‘gesloten’
aangemerkt kunnen worden. Hieronder vallen onder meer de reissector, de
sectoren die zich richten op de groepenmarkt en de evenementensector. Wij
stellen uw ondersteuning van de specifieke steunmaatregelen voor deze
sectoren zeer op prijs want maatwerk voor specifieke sectoren moet mogelijk
blijven.
De sector doet er economisch en maatschappelijk toe. Een sector met (in
2019) bijna 90 mld. omzet die werk biedt aan ruim 650.000 banen, een sector
die nu enorm onder druk staat. Zeker in deze tijden van crisis hebben mensen
meer dan ooit behoefte aan vakantie, ontspanning, recreatie, (water)sport,
cultuur, evenementen en reizen. Daar kan de sector bij uitstek in voorzien.
Maar dan moet reëel perspectief op voortbestaan worden gerealiseerd en is
maatwerk in de steunpakketten van groot belang. Temeer omdat
dat de anderhalve meter samenleving geen rendabele businessmodellen
oplevert voor de gastvrijheidssector.
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Tot slot vragen wij uw aandacht voor de coördinatie in reisadviezen op
Europees niveau. Op dit moment ontbreekt het aan coördinatie op Europees
niveau bij het geleidelijk opheffen of (weer) invoeren van reisbeperkingen.
Regelgeving en afspraken verschillen per land. Dit is voor de reissector
dramatisch en niet werkbaar.
Gastvrij Nederland verzoekt de Kamer het kabinet in Europees verband werk
te maken van de harmonisatie van de reisadviezen en eenduidigheid in
verplichtingen (mondmaskers verplicht tijdens vervoer, coronatests vooraf en
achteraf, quarantaine alleen voor diegenen met een positieve test).
Vanzelfsprekend zijn wij bereid tot een nadere toelichting op onze punten.

Met vriendelijke groet,

Drs. J.C.T. van Wijk
Voorzitter Gastvrij Nederland

