
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Zeeland versoepelt regels 
Ondernemers van een camping, hotel of vakantiepark in Zeeland mogen vanaf vrijdag, 1 mei, 15 

procent van hun slaapplaatsen verhuren, mits die eigen sanitair hebben. Eigenaren van een tweede 

woning, boot, vaste standplaats of strandhuisjes mogen dan ook weer overnachten in Zeeland.  

Ook in Noord-Brabant worden de beperkingen voor het toerisme versoepeld. Uit de nieuwe 

noodverordening die vandaag werd afgekondigd blijkt dat de veiligheidsregio's het verbod op 

recreatief nachtverblijf hebben opgeheven. Dit betekent dat gezinnen weer mogen verblijven op 

campings en vakantieparken zolang de slaapplek over eigen sanitair beschikt. 

https://nos.nl/artikel/2332226-enkele-regio-s-versoepelen-de-beperkingen-voor-toeristen.html 

 

Corendon klanten kunnen vakantievoucher verzilveren bij 
EuroParcs in Nederland 

Klanten van Corendon krijgen de mogelijkheid om hun vakantie in één van de veertien Nederlandse 

resorts van EuroParcs te vieren. Daarnaast hebben Corendon-klanten, waarvan de vakantie recent is 

geannuleerd, de mogelijkheid om hun reisvoucher voor een boeking van een van de resorts van 

EuroParcs te gebruiken. 

https://pretwerk.nl/actueel/vakanties/corendon-klanten-kunnen-vakantievoucher-verzilveren-bij-

europarcs-in-nederland/65634 

 

 

Fletcher Hotels gaat hotels en restaurants weer openen 

In de Fletcher Hotels zijn de bar, de receptie en het restaurant zo aangepast dat gasten altijd op 1,5 

meter afstand van elkaar blijven. Hoewel restaurants en bars in Nederland gesloten moeten blijven, 

mogen hotels wel geopend zijn. Daarbij is het toegestaan om de restaurants en bars in de hotels 

voor hotelgasten te openen, mits er rekening wordt gehouden met de 1,5 meter afstand. 

https://www.missethoreca.nl/hotel/nieuws/2020/04/fletcher-hotels-gaat-hotels-en-restaurants-weer-

openen-101335126 

 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

30 april 2020 

Dagelijkse nieuwsupdate met relevante berichten uit diverse (media) bronnen over de Corona-crisis, 

de gevolgen én mogelijkheden voor de sector.  
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VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de uitbreiding en 
versoepeling van coronaregelingen voor ondernemers 

 De looptijd van een krediet onder de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) wordt 

verlengd tot 4 jaar en laagdrempeliger door behalve een liquiditeitsprognose ook een 

omzettoets toe te passen. Maar ze pleiten nog wel voor een verhoging van de 

staatsgarantie tot 100 procent voor kredieten tot 100.000 euro voor het mkb.  

 Ondernemers kunnen nu ook aanspraak maken op de Tegemoetkoming Ondernemers 

Getroffen Sectoren (TOGS) op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde 

nevenactiviteit. Inmiddels heeft kwart van bedrijfsleven deze € 4000,- ontvangen. 

 

 

 

Nieuws over protocollen 

Veiligheidsprotocollen toeristische bedrijven 

 HISWA-RECRON heeft veiligheidsprotocollen ontwikkeld voor alle sectoren in de toeristische sector 

variërend van camping en groepsaccommodaties tot bungalowpark en jachthaven. Deze protocollen 

zijn voorgelegd aan alle 25 veiligheidsregio’s en het Ministerie van EZK. Deze week verwachten we 

de nieuwe noodverordeningen zodat duidelijk is of hier nog aanpassingen op noodzakelijk zijn. Met 

deze protocollen is een solide basis gelegd waarmee de toeristische ondernemers hun bedrijven zo 

optimaal mogelijk op de 1.5 meter economie kunnen inrichten. Specifieke aandachtspunten zijn 

centrale sanitaire voorzieningen en bedrijven die met groepen werken omdat hier nog beperkingen 

voor gelden. 

  

Alle HISWA-RECRON erkende bedrijven worden gevraagd om aan te geven dat ze kennis hebben 

genomen van de inhoud van deze protocollen en deze zullen naleven. Hiermee is het voor de 

Veiligheidsregio duidelijk dat deze ondernemers goed zijn geïnformeerd en serieus bezig zijn met het 

credo: Alleen samen krijgen we het corona virus onder controle”. Vanaf volgende week kunnen de 

ondernemers baliebordjes, posters en stickers op www.hiswarecron.nl  downloaden waarmee men 

richting de klant het belang van een veiligheidsprotocol benadrukt en medewerking wordt gevraagd. 

Er is immers sprake van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemer, hun 

werknemers én de gasten om dit gezamenlijk verstandig in de praktijk te brengen.  

  

Naast protocollen voor het verblijf op de bedrijven zijn er ook protocollen ontwikkeld voor het 

recreëren in het buitengebied en/of op het water. We zien in de gesprekken met de Veiligheidsregio’s 

dat zij positief zijn over de grondige wijze waarop de toeristische sector zicht heeft voorbereid en 

daardoor ook bereid zijn om ons vertrouwen te geven en ondernemers weer extra ruimte te bieden.  

  

Voor vragen kun je doorverwijzen naar Jan Ybema / j.ybema@hiswarecron.nl  

 

Relevant voor ondernemers 

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis 
 
Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder ZZP’ers in 

deze lastige tijden te ondersteunen.  

1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling 

http://www.hiswarecron.nl/
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Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting (loonheffing) nog 

steeds worden betaald. Nu mogen deze ondernemers tijdelijk van een lager loon uitgaan, in 

verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf.  

 

2. Maatregel voor ZZP’ers: versoepeling urencriterium 

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 

maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de 

onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor 

ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, 

wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. 

 

3. Werkkostenregeling 

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De 

vrije ruimte wordt eenmalig verhoogd. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun 

werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken van 

een bloemetje of een cadeaubon. Dit kan ook een boost geven aan sectoren die sterk getroffen zijn 

door de crisis. 

 

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting 

Voor bedrijven mogelijk om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 

door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen.  

 

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal 

gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s ) te ontmoedigen, wordt een 

jaar uitgesteld. 

 

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen 

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente 

en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan 

hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.  

 

 

 
Cross-sectoraal 

 

Minister acht noodsteun voor cultuursector ook niet voldoende 

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) is het met een deel van de oppositie eens dat er een groter 

steunpakket nodig is om de cultuursector door de coronacrisis heen te loodsen. Dat zei de 

bewindsvrouw dinsdag in een Kamerdebat. Het noodpakket wordt verder uitgewerkt. 

Van Engelshoven lanceerde eerder een noodpakket ter waarde van 300 miljoen euro, wat op kritiek 

kwam te staan vanuit diverse oppositiepartijen. Het bedrag zou te laag zijn om aan de nood te 

voldoen en te veel gericht op de grote, gesubsidieerde instellingen. 

Binnen de kunst- en cultuursector wordt breed gebruik gemaakt van de regelingen uit het landelijk 

steunpakket. 

Naast de landelijke regelingen kunnen lokale cultuurinstellingen ook terecht bij gemeenten en 

provincies. Zij krijgen 50 miljoen euro vergoed om de cultuursector te ondersteunen. 



 

https://www.entertainmentbusiness.nl/live/minister-acht-noodsteun-voor-cultuursector-ook-niet-

voldoende/?utm_medium=email&utm_campaign=EB%20Live%20Nieuws%2029042020&utm_conten

t=EB%20Live%20Nieuws%2029042020+CID_2dc1a0303605b52a2d3c1e6d5272cd36&utm_source=

CampaignMonitor&utm_term=Minister%20acht%20noodsteun%20voor%20cultuursector%20ook%20

niet%20voldoende 

 

 

De anderhalve meter samenleving gaat weinig problemen 
opleveren in de winkelstraten. 

Waar eerder deze maand Goudappel Coffeng (https://www.goudappel.nl/actueel/winkelstraten-

kunnen-na-coronacrisis-15-tot-20-van-oorspronkelijke-capaciteit-benutten/) 

 met het bericht kwam dat door de 1,5 meter maatregelen er slechts 15-20% van de oorspronkelijke 

capaciteit gebruik gemaakt kan gaan worden, blijkt nu uit onderzoek van Locatus dat het weinig 

problemen op gaat leveren. Zij hebben zich gebaseerd op de gegevens van het Goudappel 

onderzoek, maar door nadere analyse bepaald dat het wel meevalt.  

Ondanks dat onze straten nog vaak middeleeuws (smal) zijn, zijn er maar een paar locaties die voor 

problemen zouden kunnen zorgen, op slechts bepaalde tijdstippen (bijv. Diezerstraat Zwolle op 

zaterdagmiddag), maar men verwacht dat na de versoepeling de drukte niet op het oude niveau 

terugkomt en daardoor dus niet te druk gaat worden.  

https://locatus.com/blog/capaciteit-nederlandse-winkelstraten-in-meeste-gevallen-voldoende/ 

 

https://www.nu.nl/economie/6047966/winkelstraten-kunnen-per-meter-breedte-maximaal-550-

mensen-in-een-uur-aan.html 

 

In Zutphen hebben ze al over slimme looproutes nagedacht.  

“Tot nu toe hebben we in het centrum nog geen problemen met te veel winkelend publiek. En de 

mensen die zich in de stad wagen, houden zich over het algemeen goed aan de maatregelen van het 

RIVM. Maar we willen de boel een beetje strakker kunnen reguleren.” 

https://www.destentor.nl/zutphen/mogelijk-slimme-looproutes-in-centrum-van-zutphen~a35d8d48/ 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Straks weer uit eten staat op stip op één 

Dit weekend zagen we dat veel Nederlanders al enthousiast zijn om in eigen land op vakantie te 

gaan. Wat zoeken zij precies met oog op recreatie en wat staat er boven aan de wensenlijstjes? 

MarketingOost doet onderzoek onder ons VisitOost consumentenpanel, hetgeen interessante 

inzichten oplevert voor ondernemers in de vrijetijdssector. Bekijk onze infographic 

https://lnkd.in/gN3NR7Q  
                

https://www.marketingoost.nl/nl/uitkomst-enquete-vrijetijdsbesteding/ 
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De ‘Culture on the couch’ app biedt uitkomst. 

Ook culturele instellingen worden getroffen door de coronacrisis. Gelukkig ontbreekt het die sector 

niet aan creativiteit! Van online museumtours tot thuiskamerconcerten; ook in een pyjama, opgekruld 

op je eigen bank, is het mogelijk om cultuur te snuiven. Maar waar vind je deze initiatieven? Deze 

app bundelt dit in een overzicht.  

 

Culture on the couch’ kan simpelweg vermaak bieden op een vrije avond thuis, maar kan ook 

interessant zijn om mee te nemen in de communicatie als destinatiemarketing organisatie. 

Bekijk eens welke verrassende culture initiatieven uitgewerkt zijn door ondernemers in jouw 

destinatie. Je kunt deze nieuwe producten en diensten vervolgens extra aandacht geven in een 

blogartikel of kunt volgers enthousiasmeren om zelf op ontdekkingstocht te gaan middels de 

applicatie. Welke vorm je ook kiest, de boodschap blijft overeind: er valt genoeg te beleven, leren en 

ontdekken vanuit je eigen huiskamer.  

https://www.insiders.nl/nl/corona-tips-tricks-voor-dmo/tip-21-cultuursnuiven-vanaf-de-bank 

 

 

Monitor NBTC: Sentiment onder reizigers blijft negatief, maar 
men blijft hoop houden voor ná Corona 

Hoewel de zorgen om corona een steeds grotere invloed hebben om de behoefte om naar Nederland 

te reizen, hebben bezoekers aan Holland.com in de meeste gevallen nog steeds reisplannen. Ruim 

vier op de tien is van plan om direct als reizen weer mogelijk is een reis naar Nederland te 

ondernemen (43%). 19% heeft nog steeds plannen om in de zomer naar ons land te reizen. 

https://www.nbtc.nl/nl/home/artikel/monitoring-impact-coronacrisis-op-gedrag-bezoekers-1.htm 
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