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Geachte mevrouw Keijzer,

Door de Coronamaatregelen worden op het platteland van Zuid-Limburg honderden kleine 
familiebedrijven geraakt. Te denken valt aan verblijfsaccommodaties die leeg staan tijdens de 
normaliter drukste periode van het jaar (voorjaar, Pasen, Pinksteren, Koningsdag, Hemelvaart, 
etc.), maar ook kleine attracties en bedrijven die evenementen en rondleidingen voor onze gasten 
verzorgen. Deze kleine bedrijven verdienen tussen maart en juni vaak 40% van hun jaaromzet. De 
verliezen zijn astronomisch voor onze ondernemers en naar wij gisteren mochten concluderen, 
vallen talloze van onze toeristische bedrijven nu ook nog buiten de regelingen voor compensatie.


Daar ik vermoed dat de Zuid-Limburgse situatie niet uniek is, wil ik u verzoeken om de regeling 
tegemoetkoming schade Covid-19 op een viertal punten aan te passen. Het betreft een 
aanpassing ten gunste van ondernemers die:

1. een 100% toeristisch-recreatief bedrijf hebben met een code die niet is opgenomen in de lijst 
voor de regeling

2. in het verleden een SBI code hebben gekozen die nu niet meer 100% aansluit bij het 
zwaartepunt van de bedrijfsvoering

3. op hetzelfde adres wonen alwaar hun bedrijf is gevestigd

4. getroffen worden door een combinatie van het bovenstaande

en hierdoor niet in aanmerking komen voor tegemoetkoming schade COVID-19: https://
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19 .

Generiek signaleren wij dat de huidige regeling met de gekozen SBI codes vooral focust op de 
bedrijvigheid in de steden en geen oog heeft voor de specifieke toeristische structuur op het 
platteland.


De regeling Tegemoetkoming Schade Covid 19 gaat daarbij o.a. uit van twee indicatoren:


a. De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een 
van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en de code geeft aan 
wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is.


b. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige

uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de

eigenaar, huurder of pachter boven woont.


Ad 1:

Wij signaleren dat binnen de nu geselecteerde SBI codes een grote groep toeristisch- recreatieve 
ondernemers is uitgezonderd. De keuzes die zijn gemaakt, komen op ons over als ‘willekeurig’ en 
vooral geredeneerd vanuit het uitgaande toerisme en stedelijke dynamiek.

Voorbeeld 1: Hotel wel, vakantiewoning, B&B en camping niet

Wij stellen vast dat verhuurders van vakantiewoningen, B&B’s, groepsaccommodaties en kleine 
campings niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Terwijl hotels wél in aanmerking 
komen. Dit is een vorm van rechtsongelijkheid die met name het platteland hard raakt. Immers, 
juist op het platteland zie je deze verblijfstypes veel en dan vooral in of bij een karakteristiek pand. 
Deze ondernemers zijn zwaar afhankelijk van hun toeristische inkomsten en vallen nu in een gat. 
Immers, niet alleen bij de hotels zijn de boekingen weggevallen. Alle verblijfssectoren hebben 
gelijkwaardig hun gasten verloren en zagen hun inkomsten verdampen. Het leed bij een hotel is 
niet groter dan het leed bij een camping.

De aantallen bedrijven in deze categorieën in Zuid-Limburg zijn:

� 430 bedrijven die één of meer vakantiewoningen verhuren � 302 B&B’s.

� 99 (kleine) campings

Door de huidige keuze voor SBI-codes worden juist onze meest kwetsbare kleine ondernemers 
geraakt die ervoor zorgen dat ons platteland nog leefbaar blijft.




Voorbeeld 2: een reisbureau dat reizen naar het buitenland verkoopt wel, een bedrijf dat 
rondleidingen in Nederland organiseert niet

Verder zien wij dat binnen de code 79 de groep ondernemers die reizen naar het buitenland 
verkopen wel gecompenseerd worden (79.1, 79.11 en 79.12) en de reserveringsbureaus die actief 
zijn in toeristische regio’s in Nederland zelf niet (79.9 en 79.90). Binnen deze groep vallen 
bijvoorbeeld ook de ondernemers die rondleidingen en events in toeristische gebieden in 
Nederland zelf aanbieden. Beide groepen worden gelijkwaardig geraakt. En feitelijk is het 
economisch belang van de groep 79.9 en 79.90 groter voor ons land, want deze groep bedient 
gasten die economie in Nederland houden (inkomend/binnenlands toerisme), terwijl de groep 
reisbureaus die nu wordt gesteund, feitelijk gasten bemiddelt die omzet naar het buitenland 
vliegen (uitgaand toerisme).

Advies: wij adviseren om álle bedrijven onder de codes met de volgende nummers 55, 56, 79, 93 
onder de regeling te plaatsen. Het is niet opportuun om een onderscheid te maken binnen in 
subgroepen. Immers, alle ondernemers onder deze codes zijn even kwetsbaar, werken met kleine 
marges en hebben sinds maart vrijwel géén inkomen meer.


Ad 2:

Niet flexibele SBI-codes voor flexibele ondernemers

Eveneens ten aanzien van punt 1 zien wij dat enkele kleine verblijfsaccommodaties in een ver 
verleden een code bij de kamer van koophandel hebben gekozen die in een latere fase, toen het 
bedrijf evolueerde, niet meer 100% aansloot. Je ziet dit vooral bij echtparen die samen actief zijn 
in één bedrijf.

Bijvoorbeeld: een VOF waar de ene vennoot een bedrijf in het pand begon dat niet toeristisch is 
(bijv. boekhouder of vormgever of tekstschrijver of consultant of makelaar etc.) en waar de andere 
vennoot kleinschalig begon met het verbouwen van het pand tot toeristische 
verblijfsaccommodatie, waarna die toeristische verblijfsaccommodatie groeide en uiteindelijk de 
belangrijkste inkomstenbron werd en beide VOF leden meer en meer tijd aan die 
verblijfsaccommodatie gingen besteden. Echter, de code voor het oorspronkelijke VOF bedrijf 
werd niet gewijzigd, omdat dát bedrijf natuurlijk ook nog steeds operationeel bleef, maar aan 
belang inboette. En je kunt helaas maar één keuze maken qua code. Soms werd wel in de 
omschrijving erbij gezet dat er ook sprake was van een combinatie van activiteiten onder de 
betreffende bedrijfsnaam.

Advies: wij adviseren het Rijk dit type verblijfsaccommodaties zonder de juiste code wel mee te 
nemen, maar als extra toets te vragen naar de factuur voor de toeristenbelasting van 2019 die zij 
van hun gemeente hebben ontvangen. Op die manier kan het Rijk de toets doen van echtheid van 
(de omvang van) het verlies.


Ad 3:

Waarom is er géén compensatie voor eigenaren van verblijfsaccommodaties die op hetzelfde 
adres wonen als waarin de bedden gelegen zijn en is er wel compensatie voor restaurants en 
cafés die op hetzelfde adres wonen?

Er zijn op het platteland van Zuid-Limburg talloze kleinere hotels, verhuurders van 
vakantiewoningen en B&B’s die hun verblijfsaccommodatie exploiteren op hetzelfde adres als 
waarop hun woonhuis is gelegen. Denk maar aan karakteristieke hoeves, waarbij één vleugel als 
verblijfsaccommodatie is ingericht en de andere vleugel het woonhuis is. Vaak worden deze 
bedrijven geëxploiteerd door één echtpaar en vormen het inkomen van het gezin.

Het gegeven dat deze bedrijven niet in aanmerking komen voor de regeling is naar onze mening 
discutabel daar wij zien dat het deel dat zakelijk wordt gebruikt vaak van de woning gescheiden 
is, met bijvoorbeeld een aparte ingang voor de zaak, waarbij ook nog eens het leeuwendeel van 
de vaste lasten wordt bepaald door de zakelijke activiteit en niet door het wonen.

Advies: wij adviseren om ook bij de andere bedrijven uit de reisbranche, zijnde de codes 55, 56, 
79, toe te voegen dat het bedrijf geëxploiteerd mag worden op hetzelfde adres als waarop het 
woonhuis is gelegen. Dit komt namelijk veel voor bij de familiebedrijven op het platteland binnen 
deze SBI codes.


Hopende dat de bovenstaande weeffout op korte termijn gaat repareren, verblijf ik

Hartelijke groet,

Anya Niewierra 

Algemeen Directeur Visit Zuid-Limburg



