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Ons land is op de proef gesteld en snakt naar adem en vrijheid. Er wacht ons na de
coronapandemie een nieuwe opgave. Werken aan economisch herstel en verduurzaming
zullen veel van ons vergen. Maar: geen welvaart zonder welzijn. De uitdaging die voor
ons ligt, kunnen we alleen opbrengen als we parallel aan onze inspanningen kunnen
ontspannen en nieuwe energie opdoen. De gastvrijheidssector speelt daarin een cruciale
rol, door het faciliteren van recreatie, horecabezoek, reizen in binnen- en naar buitenland,
sport, cultuur en zakelijke evenementen.

Sector biedt welzijn en welvaart
Hierover kan geen misverstand bestaan. Artikel 22 van onze grondwet spreekt over de overheid
die ‘voorwaarden schept voor vrijetijdsbesteding.’ Onderzoek van CELTH in opdracht van Gastvrij
Nederland toont aan dat de sector in brede zin een bijdrage levert aan ons welzijn: door het
faciliteren van ontmoeting en verbinding tussen mensen, stimuleren dat mensen in beweging
komen en hun vrije tijd zinvol invullen, en door bij te dragen aan kennis en educatie. Dit alles
leidt tot sociale cohesie. De sector is ook economisch van betekenis:
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Nationale regie en daadkracht
In de coronapandemie zit de toerisme- en gastvrijheidssector in de hoek waar de grootste
klappen vallen. Gelukkig is er sympathie en financiële steun. De steun sluit echter onvoldoende
aan bij het seizoensgebonden karakter van de sector. Lange periodes van sluiting hakken er in.
Nu lijkt er licht aan het eind van de tunnel en moeten vaccineren, testen en slimme plannen
onze maatschappij weer openen. De ondernemers en organisaties die voor ontspanning en
ontmoeting zorgen, staan in de startblokken.
We vragen van het nieuwe kabinet focus en daadkracht én een minister voor Toerisme en
Gastvrijheid. Deze bewindspersoon coördineert interdepartementaal het herstel naar een
robuuste, wendbare en duurzame gastvrijheidseconomie, waar lusten en lasten in balans zijn
en alle regio’s profiteren. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft hiervoor in
februari 2021 met de Herijkte Actie Agenda een vertrekpunt gecreëerd. Gastvrij Nederland heeft
op basis hiervan een werkprogramma opgesteld voor een nieuwe minister.

Werkprogramma nieuwe minister
Draag bij aan herstel op korte termijn
€

1. Creëer een investeringsfonds voor herstel en innovatie en om
naar aangepaste verdienmodellen te kunnen gaan.
2. Zorg voor een fiscaal vriendelijk klimaat voor de gastvrijheidssector. Handhaaf de
verlaagde mkb-winstbelasting en verleng – gericht – fiscale steunmaatregelen
zoals verruimde werkkostenregeling. Flexibiliseer afschrijvingsmethoden.

ANVR
ANWB
CLC-Vecta
Club van Elf

€

3. Zet in op deeltijd-ontslag en deeltijd-WW, compenseer transitievergoeding
bij ontslag door corona.

Voer krachtige nationale regie

FEC-Nederland
Federatie Cultuur
HISWA-RECRON
Holland Casino
KHN
KNV
NBTC Holland Marketing

4. Onder coördinatie van een minister van Toerisme en Gastvrijheid. Met menskracht
en middelen. Interdepartementale coördinatie op de vele raakvlakken die de
sector heeft met tal van beleidsterreinen: natuur, ruimtelijke inrichting, mobiliteit,
gezondheid, vestigingsklimaat, cultuur, sport en buitenlandse zaken.
Verwevenheid met de publieke ruimte vereist afstemming Rijk, provincies en
gemeenten zodat rekening wordt gehouden met bewoners, bezoekers en bedrijven.

NVG
Schiphol Group
TVD
VvKR
VVEM
VVTP
VVV Nederland

5. Investeer -extra- mee in de bestemming Nederland.
De binnenlandse markt biedt op korte termijn de grootste potentie om omzet te
genereren. Herstel van evenementen en zakelijke markt duurt langer. De concurrentie
met andere landen om de toerist vereist extra inzet om Nederland weer stevig op de
kaart te zetten bij internationale bezoekers. Realiseer hierbij spreiding over seizoenen
en plaatsen.
6. Werk aan een toekomstbestendige, duurzame sector en zorg voor oplossingen die
de CO2 voetafdruk verkleinen. Zet additionele investeringssubsidies in - bijvoorbeeld
uit het Nationaal Groeifonds - en haal beschikbare subsidies naar voren.

Versterk het fundament van een gezonde sector
7. Vergroot aanpassingsvermogen bedrijven gelet op het veelal seizoensmatige karakter
van de sector: duurzame inzetbaarheid, flexibele arbeidsvoorwaarden, aanpassing
WAB, schrappen preventieve ontslagtoets.
8. Borg voldoende fysieke ruimte om te ondernemen. In de schaarse ontwikkelruimte
verantwoorde verdeling tussen wonen, werken, recreëren en natuur.
9. Maak de uitvoering van het klimaatakkoord en de verduurzamingsopgave voor
ondernemers uitvoerbaar, haalbaar, betaalbaar, met eenvoudige regels.
10. Faciliteer toegang tot particulier en Europees geld. Zet binnen de EU in op
voorwaarden die aansluiten bij het karakter van de sector. Behoud de Geefwet
om private financiering te stimuleren, met name voor behoud van erfgoed.

