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Geachte dames en heren,
Op 23 januari 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.
Toerisme Top 2019 en vervolg
Op 9 oktober 2019 heeft de tweede Toerisme Top plaatsgevonden. Tijdens
het plenaire ochtendprogramma heeft de staatssecretaris samen met de
provincies de Actieagenda Perspectief 2030 gepresenteerd. Deze
actieagenda is een concrete vervolgstap op Perspectief 2030, de landelijke
visie op toerisme die vorig jaar tijdens de eerste Toerisme Top is gelanceerd.
-

Gastvrij Nederland ziet deze actieagenda als eerste aanzet voor
projecten die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de sector. Wel is
van belang dat het Rijk een coördinerende rol vervult op het terrein
van infrastructuur, ruimtelijke ordening en marketing-communicatie
tussen verschillende ministeries en met de regionale overheden.

Gastvrij Nederland is gelieerd aan VNO-NCW èn MKB Nederland
ANVR, ANWB, CLC VECTA Centrum voor Live Communication, Club van Elf, FC Federatie
van Werkgevers in de Cultuur, HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, IDEA
Independent Dutch Eventmarketing Association, Koninklijk Nederlands Vervoer, NBTC
Holland Marketing, Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, Nederlandse Vereniging van
Golfaccommodaties (NVG), Royal Schiphol Group, Vereniging van Evenementenmakers,
Vereniging Vrije Theater Producenten VVTP en VVV Nederland.
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Gastvrij Nederland heeft eerder gepleit voor een Nationale Regisseur,
en ook de RLI heeft in haar advies (RLI, Waardevol Toerisme, onze
leefomgeving verdient het, september 2019) een pleidooi gehouden
voor meer regie op nationaal niveau. Wij vragen hiervoor opnieuw
nadrukkelijk uw aandacht.
Daarnaast is het van belang dat er voldoende financiële middelen
beschikbaar komen om de ambities te realiseren. Een actieagenda
zonder budget zal niet leiden tot het daadwerkelijk concretiseren van
de ambities. Wij roepen u op om een ontwikkelings- en
investeringsbudget toe te voegen aan de actieagenda.
Tot slot pleit Gastvrij Nederland ervoor om tijdens de Toerisme Top
structureel ruimte te maken voor de inbreng van ondernemers, zowel
wat betreft de voorbereiding en de agenda, als in het programma zelf.
Het toeristisch recreatief aanbod in Nederland wordt voor het grootste
deel ontwikkeld en gefinancierd door ondernemers. Zij maken
wezenlijk deel uit van de infrastructuur in de sector. Daarom is het
van belang dat ondernemers worden betrokken bij de concretisering
en uitwerking van het Actieprogramma.

Reactie kabinet op het RLI-advies
Op 12 september 2019 heeft de RLI haar advies ‘Waardevol Toerisme’
gepresenteerd. De Raad concludeert in dit advies dat de aandacht voor
toerisme in het beleid van Rijk, provincies en gemeente onvoldoende is om
de groei van het toerisme in ons land in de toekomst in goede banen te
leiden. Op hoofdlijnen beschouwt Gastvrij Nederland dit advies als
waardevol, omdat de Raad om regie en coördinatie op landelijk niveau
vraagt.
Het kabinet heeft in haar brief van 13 december 2019 (kenmerk:
DGBI/19273982) gereageerd op het RLI-advies. In de brief geeft het kabinet
aan dat naar haar mening de visievorming en interdepartementale
coördinatie goed geborgd is.
Gastvrij Nederland is teleurgesteld over het feit dat het kabinet het
belangrijkste advies van de RLI, namelijk de gewenste versterking van regie
en coördinatie op landelijk niveau, niet overneemt. Het kabinet kwalificeert
deze regie en coördinatie zelf als voldoende. De sector deelt deze mening
niet en doet een beroep op het kabinet om de regie en coördinatie op
landelijk niveau te versterken. Dat doet recht aan het grote belang van de
sector voor de Nederlandse economie.
Aandacht voor de gastvrijheidssector
Graag brengen wij ten behoeve van het Algemeen Overleg van 23 januari
2020 nog enkele andere onderwerpen onder uw aandacht. Naast de
onderwerpen Toerisme Top en Perspectief 2030 zijn er immers meer dossiers
die van groot belang zijn voor de gastvrijheidssector.
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Stikstof
De gastvrijheidssector is gebaat bij structurele oplossingen voor de
stikstofproblematiek. Het bedrijfsleven in de gastvrijheidssector wil zich
inzetten voor natuurherstel, robuuste natuur biedt ruimte voor de ambities op
het terrein van toerisme en recreatie, maar ook voor ondernemers in de
gastvrijheidssector is het van belang dat de vergunningverlening weer
voldoende op gang komt.
Gastvrij Nederland doet een dringend appel op de overheden om de
vergunningverlening op gang te brengen en tegelijkertijd zich in te zetten
samen met het bedrijfsleven om natuur en economie te laten groeien en
bloeien.
Wet Arbeidsmarkt en Balans
Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. In de
Wet arbeidsmarkt in balans voert het kabinet premiedifferentiatie in de WW in.
Flex-arbeid wordt belast met een hogere WW-premie. Volgens Gastvrij
Nederland is het kabinet voorbij gegaan aan het belang van flexibele
arbeidsrelaties, zeker in een dynamische economie en een veranderende
arbeidsmarkt. Daarbij is flexibele arbeid onlosmakelijk verbonden met de
gastvrijheidssector die mee moet bewegen met de wensen van de gast en de
momenten waarop hij zijn beleving wil invullen.
Gastvrij Nederland pleit voor een verdiepend onderzoek naar de
consequenties van de beoogde integrale aanpak voor de gastvrijheidssector
daar waar flexibele inzet van werknemers onmisbaar is. De verwachting is
gerechtvaardigd dat door de Wet arbeidsmarkt in balans flexibele én vaste
arbeid duurder wordt en de uitdaging in het vinden van personeel verder zal
toenemen. Gastvrij Nederland blijft graag betrokken bij het advies over de
toekomst van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit
(commissie Borstlap).
Platformeconomie
De ontwikkelingen van platforms in de gastvrijheidssector (zoals onder andere
AirBnB of in de watersportsector) leveren in toenemende mate excessen op
als het gaat om gemeentelijk woningbeleid, veiligheid en overlast voor
bewoners. Daarnaast ziet de gastvrijheidssector met groeiende zorg dat
particuliere aanbieders worden ontzien en zelfs worden gefaciliteerd als het
gaat om belastingplicht, regelgeving, handhaving en controles op veiligheidsen gezondheidsregels (zoals brand, voedsel, legionella, rookverbod,
alcoholleeftijd).
Het is daarom een goede zaak dat via een verbetering van het wettelijk
instrumentarium aan gemeenten de mogelijkheid wordt geboden om meer
grip te hebben op de toeristische verhuur van woonruimte. Dit is belangrijk
voor de gastvrijheidssector omdat het gebrek aan goede handhaving
momenteel ten koste gaat van het toeristische klimaat in Nederland en de
leefbaarheid in de buurt. In het wetsvoorstel is echter geen directe plicht
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opgenomen voor platformen om te voldoen aan de criteria en eisen zoals die
in de wetswijzigingen zijn benoemd. Zo is een registratiesysteem pas
daadwerkelijk effectief als alle advertenties op een platform een
registratienummer hebben en het ook niet mogelijk is om advertenties te
plaatsen zonder dit nummer. Dit voorkomt dat onbewuste of kwaadwillende
verhuurders hun advertenties toch online kunnen laten staan. Bovendien ziet
het wetsvoorstel momenteel maar mondjesmaat toe op het voorkomen van
oneerlijke concurrentie door deze platforms.
Voorkom een schijneconomie via de deeleconomie. De gastvrijheidssector is
van mening dat ook in Nederland een gelijk speelveld gecreëerd en bewaakt
moet worden.
Gastvrij Nederland ziet graag in de nieuwe wetgeving een verplichting tot
registratie, melding en vergunning van particuliere aanbieders. De platforms
moeten verplicht worden hun ‘database van particuliere aanbieders’ te delen
met toezichthouders wanneer die daar om vragen. Uitgangspunt moet zijn
dat er sprake is van een gelijk speelveld, op het gebied van belastingen en
overige regelgeving.
Lastenstijging op lokaal niveau
De toenemende belastingdruk op lokaal niveau is voor de ondernemers in de
gastvrijheidssector een groot probleem aan het worden.
Gastvrijheidsbedrijven worden fiscaal steeds meer gezien als woonwijken
waarbij één ondernemer wordt aangesproken voor alle lokale belastingen en
heffingen, inclusief belastingen en heffingen die betrekking hebben op
particulier bezit gelegen op het terrein van de ondernemer. Naast de ozb
worden gastvrijheidsondernemers steeds vaker vol aangeslagen voor
rioolheffing en afvalstoffenheffing per recreatieobject in plaats van een
heffing voor het bedrijf. Dit levert een lastenstijging
van soms wel vele honderden procenten voor ondernemers op, die niet altijd
kunnen worden doorberekend. De continuïteit van bedrijven wordt doordoor
bedreigd.
Gastvrij Nederland wil dat ongebreidelde stijging van heffingen begrensd
wordt. Leg bij wet vast dat ondernemingen inspraak en zeggenschap hebben
in de gemeentebegroting, ten minste op het punt van toeristenbelasting en
forenzenbelasting, maar ook voor andere heffingen die ondernemers moeten
opbrengen.
Ondermijning
De gastvrijheidssector is zich goed bewust van de risico’s van ondermijning in
de sector en werkt dan ook in diverse landelijke en regionale projecten samen
met de overheid om dit soort risico’s in kaart te brengen en terug te dringen.
Een gerelateerd probleem is het verschijnsel dat op sommige vakantieparken
of voormalige vakantieparken permanent gewoond wordt.
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De oorzaken hiervan (woningnood, verwijzing door gemeenten, oplossing
huisvestingsprobleem bij scheiding e.d.) liggen vaak buiten het bereik van de
sector en de betrokken recreatieondernemers.
Gastvrij Nederland roept het kabinet op de sector een structurele rol te geven
in het meedenken én meesturen aan de oplossing van de problemen en de
aanpak van de oorzaken.
Wij verzoeken u tijdens het Algemeen Overleg rekening te houden met de
door ons ingebrachte punten.
Uiteraard zijn wij gaarne bereid deze brief mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

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

