
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Zo wil Brussel toerisme opstarten: grenzen open voor EU-landen 
in zelfde fase 

De meeste grenzen in het Schengengebied zijn nog gesloten, maar als het aan de Europese 

Commissie ligt, moet het voor EU-burgers mogelijk zijn om komende zomer op vakantie te gaan. Om 

dit voor elkaar te krijgen is woensdag een set aanbevelingen over hygiëne, afstand, vervoer en 

grenscontroles gepresenteerd in Brussel, al is het aan de lidstaten zelf om te bepalen hoe ze het 

toerisme weer opstarten. 

Het opheffen van de reisbeperkingen moet volgens Brussel in stappen gebeuren. Landen die ongeveer 

in dezelfde fase zitten en een vergelijkbaar risicoprofiel hebben, kunnen de grenzen voor elkaar 

openen. 

Daarnaast heeft de Commissie richtlijnen opgesteld voor een veilig en geleidelijk herstel van het 

passagiersvervoer per vliegtuig, trein, auto, bus en boot. Ook zijn criteria opgesteld voor de 

ontwikkeling van gezondheidsprotocollen voor accommodatie, eet- en drinkgelegenheden en 

toeristische attracties als stranden. De verschillende maatregelen in landen met betrekking tot het 

gebruik van beschermingsmiddelen en het houden van afstand moeten hierbij in acht worden 

genomen. 

https://www.nu.nl/buitenland/6050993/zo-wil-brussel-toerisme-opstarten-grenzen-open-voor-eu-landen-

in-zelfde-fase.html 

 

Rutte geeft geen vakantieadvies: 'Het licht staat nog op oranje' en 
hij roept op om voor voucher te kiezen. 

Rutte gaf woensdag, samen met collega-minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, een korte 

persconferentie. Over het boeken van een vakantie wilde Rutte niets zeggen. 'Het is niet duidelijk of we 

straks op vakantie mogen in Europa. Sommige landen nemen andere quarantainemaatregelen. Ik heb 

geen advies, want we kijken niet te ver vooruit. Hooguit twee, drie weken', aldus de premier. 

'We hopen zo snel mogelijk met adviezen te kunnen komen. Maar je zult moeten kijken naar 

grensopeningen, het verkeer en wat andere landen doen. Het stoplicht staat nog op oranje: dat 

betekent dat we alleen noodzakelijke reizen maken', sprak Rutte. 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2449871/Rutte-geeft-geen-vakantieadvies-Het-licht-staat-

nog-op-oranje 

 

Nederland staat reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen voorlopig toe om vouchers te geven aan 

consumenten wier vlucht is afgelast wegens het coronavirus. De Europese Commissie zei woensdag 

dat consumenten die zo'n voucher weigeren hun geld terug moeten krijgen. Het recht om te kiezen 

voor zo'n vergoeding is vastgelegd in het Europese passagiersrecht, aldus de commissie. Hij roept 
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consumenten op zo veel mogelijk voor zo'n voucher te kiezen, hoewel ze wel de optie behouden hun 

geld terug te krijgen. ,,We moeten allemaal een beetje solidair zijn met elkaar", zegt de premier. ,,Als je 

het geld echt nodig hebt, is het wat anders. Maar het feit dat je op vakantie kon gaan, betekent 

blijkbaar dat die ruimte er was 

https://www.ad.nl/politiek/rutte-roept-op-tot-solidariteit-met-reisbranche-voorlopig-door-met-

vouchers~af380131/ 

 

 

 

Nieuws uit de regio 

Corona-maatregelen toeristenstroom verdelen Giethoorn 

Hoe gaat Giethoorn deze zomer om met de toeristenstroom, nu het coronavirus de wereld in z’n greep 

heeft? 't Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt hebben afzonderlijk suggesties ingeleverd bij de 

gemeente Steenwijkerland. 

’t Gieters Belang, waarvan voorzitter Evert van Dijk gek genoeg  het aantal leden niet wil prijsgeven, 

stelt voor de druk te reguleren met een reserveringssysteem, waarbij toeristen voorafgaande aan een 

bezoek een kaartje kopen voor onder meer bootverhuur of museumbezoek. Dat is door Giethoorn 

Onderneemt resoluut naar de prullenbak verwezen. ,,We zijn absoluut tegen op het ticketsysteem en 

dat gaat ook niet gebeuren’’, reageerde GO-voorzitter Erik Boer. Zijn vereniging heeft een eigen visie 

op het weer tot leven wekken van het toerisme, en daar past een systeem van toegangskaartjes niet 

in. 

GO, dat rond de zeventig aangesloten ondernemers vertegenwoordigt, wil wel praten over het in goede 

banen leiden van de te verwachten toename van het aantal toeristen als het kabinet met een steeds 

verdergaande versoepeling komt. Zo stellen de ondernemers voor om de dorpsgracht overdag  alleen 

toegankelijk te maken voor boten van verhuurbedrijven en uiteraard de boten van de Gietersen. 

Giethoorn Onderneemt stelt ook, dat als toeristen zich gewoon aan de regels houden, het allemaal wel 

mee zal vallen. Maar dat is natuurlijk zeer de vraag. Niet voor niets werd er tijdens Pasen al een 

vaarverbod afgekondigd en vanwege de toenemende drukte een fietsverbod ingesteld op het pad 

langs de dorpsgracht, dat in een versoepelde vorm nog steeds van kracht is. 

De burgemeester wilde woensdag niet ingaan op verschillende vragen van de Stentor. Zijn 

woordvoerder liet weten dat  Bats tot een persmoment op donderdagmiddag zwijgt over de gedane 

voorstellen.  

https://www.destentor.nl/dossier-coronavirus/corona-maatregelen-toeristenstroom-verdelen-

giethoorn~aea6ba14/ 

 

 

Twentse ondernemer die coronaregels aan laars lapt wordt 
zwaarder gestraft: zelfs sluiting van bedrijf 

De Veiligheidsregio Twente treedt strenger op tegen ondernemers die zich niet aan de 

coronamaatregelen houden. Volgens de landelijke richtlijn kunnen boetes tot 4000 euro worden 

opgelegd. Maar Twentse gemeenten willen ook verdergaan: bestuursrechtelijk handhaven. 

Bijvoorbeeld het opleggen van dwangsommen of het sluiten van bedrijven. 

https://www.tubantia.nl/enschede/twentse-ondernemer-die-coronaregels-aan-laars-lapt-wordt-

zwaarder-gestraft-zelfs-sluiting-van-

bedrijf~abaf7351/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_tt 
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Relevant voor ondernemers 

AWVN breidt NOW-tool uit 

Met de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) kun je subsidie 

aanvragen en een voorschot op je loonkosten krijgen. Algemene Werkgeversvereniging Nederland 

(AWVN) heeft de bestaande NOW-tool uitgebreid: leden die de tool invullen krijgen nu ook de 

verwachte feitelijke subsidie (nacalculatie). Je kunt de noodzakelijke correcties afzonderlijk invullen 

(maand- of 4-wekenbasis). Eventuele kortingen op de subsidie kun je uitsplitsen. Daarnaast krijg je 

extra uitleg en ondersteuning bij correcties op de loonsom. 

In de uitgebreide NOW-tool wordt op basis van je verwachte loonsom in het 3e t/m 5e loonaangifte-

tijdvak berekend of je een terugvordering of een nabetaling op het verkregen voorschot kunt 

verwachten. 

https://www.awvn.nl/now-nacalculatie/ 

 

 

Stop criminele weldoeners in de horeca 

Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Daarom is het 

juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die 

in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of 

illegaal gokken te faciliteren. 

Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat aantrekkelijk lijkt, maar 

je loopt een groot risico als er vervolgens dit soort illegale activiteiten in jouw zaak plaatsvinden. Zo 

kun je juridisch aansprakelijk worden gesteld voor de strafbare feiten die in jouw pand of onder de vlag 

van jouw onderneming gepleegd worden. Je pand kan worden gesloten en de vergunning ingetrokken. 

Ook deinzen criminelen niet terug voor geweld en bedreiging. Bedenk altijd: je kunt maar één keer nee 

zeggen! 

https://www.riec.nl/corona/documenten/publicaties/2020/05/07/infographic-horeca-ondernemer 

 

 

Webinar: Zakelijke events & de anderhalvemeter maatschappij 

Al 110 aanmeldingen, maar er is nog plek! 

Neem op vrijdag 15 mei van 10.00 - 11.30 uur deel aan de webinar zakelijke events & 1,5 m 

maatschappij, voor ondernemers die zich richten op zakelijke bijeenkomsten en feesten  en partijen. 

Tijdens de webinar ontmoet je collega-ondernemers en experts om vragen, uitdagingen, kansen en 

ideeën te bespreken en met elkaar te delen. De webinar staat onder leiding van gastheren Bas 

Westerweel en Lennart Graaff. 

https://www.marketingoost.nl/nl/webinars/ 

 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Wij zijn Haagse Horeca presenteert mini-docu over de horeca 

De ondernemers verenigd in Wij zijn Haagse Horeca hebben een mini documentaire gemaakt die een 

inkijkje geeft in de horecawereld en dat wat er op het spel staat. Dan gaat het dus niet alleen om de 

ondernemers en de medewerkers, maar ook om de toeleveranciers. ‘Op de lange termijn is 1,5 meter 
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afstand houden in de horeca weliswaar geen rendabele oplossing, maar op korte termijn is dit de 

oplossing om langzaam op te starten en naar rendabele exploitatie toe te werken. Wij zijn Haagse 

Horeca focust zich op de creativiteit en verantwoordelijkheid van deze ondernemers, in combinatie met 

een aanvullend financieel steun programma waar de focus ligt op bedrijven die deze mogelijkheden 

niet hebben’, aldus een woordvoerder. 

https://www.missethoreca.nl/horeca/artikel/2020/05/wij-zijn-haagse-horeca-presenteert-mini-docu-over-

de-horeca-101335527 

 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

Monitor NBTC: voor tweederde van sitebezoekers heeft Corona 
redelijk tot grote impact op reisplannen naar Nederland 

Uit de wekelijkse monitor van NBTC onder de bezoekers van Holland.com is nauwelijks verschil te 

merken met de voorgaande weken. Bijna de helft van de bezoekers aan deze site is wel van plan om 

naar Nederland te komen als dat weer kan.  

https://www.nbtc.nl/nl/home/coronavirus/feiten-cijfers-1/monitor-impact-coronacrisis-

1.htm?utm_source=NBTC+Update&utm_campaign=8b22442f30-

Nieuwsbrief+CC%26PA+week+20&utm_medium=email&utm_term=0_0d8aa896fd-8b22442f30-

335214339 

 

 

Overzicht wereldwijde reisrestricties & reisadviezen 

Landen over de hele wereld hebben maatregelen genomen als gevolg van het coronavirus. Volgens de 

World Tourism Organization (UNWTO) gold dit eind april voor 100 procent van alle landen.   

NBTC heeft een handig overzicht samengesteld met de laatste stand van zaken wat betreft 

reisrestricties en reisadviezen in Nederland en de kernmarkten van de bestemming Nederland: 

Duitsland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en China. Het complete overzicht 

kunt u hier lezen. Hieronder een aantal take-outs: 

 Van de 217 landen wereldwijd, heeft 45 procent de landsgrenzen gedeeltelijk of volledig 

gesloten voor toeristen. 

 Zo’n 30 procent van de landen heeft een deel van of alle internationale vluchten geannuleerd. 

 Nederlanders, Duitsers en Britten worden afgeraden om internationaal te reizen, indien niet 

noodzakelijk. 

 De internationale grenzen van Frankrijk en België zijn gesloten. 

 Het is voor Amerikanen en Chinezen niet toegestaan om naar Nederland te reizen. 

De grenzen van Europa zijn tot 15 mei gesloten voor alle niet-essentiële reizen. Er is nog geen zicht op 

wanneer er een besluit valt over het al dan niet verlengen van deze maatregel. 

https://www.nbtc.nl/nl/home/artikel/overzicht-wereldwijde-reisrestricties-reisadviezen.htm 

 

 

Toolkit openstelling VVV's in 1,5 meter samenleving 

Veel VVV's zijn druk bezig met de voorbereidingen om de VVV vestiging(en) weer open te stellen voor 

bewoners en bezoekers. Kennisnetwerk Destinatie Nederland heeft een toolkit samengesteld voor de 
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openstelling van de VVV Vestigingen, die je kan helpen bij deze voorbereidingen. De toolkit bevat het 

protocol "Veilig en Verantwoord bezoek aan de VVV", winkelposters met informatie over de geldende 

maatregelen en een voorbeeldbrief met richtlijnen voor medewerkers. De toolkit wordt waar mogelijk 

de komende tijd aangevuld met bruikbare informatie en documenten. 

https://mailchi.mp/destinatienederland/nieuwsbrief-13-mei-2020?e=ae3eccd273 

 

 

‘The city is ours again’: How the pandemic relieved Amsterdam of 
overtourism 

Dit artikel in The Washington Post beschrijft heel mooi hoe Amsterdammers de lockdown ervaren en 

met hele andere (blije) ogen naar hun eigen stad kijken. 

Ook wordt gekeken naar hoe de stad al bezig was om overtoerisme terug te dringen en zijn er 

enerzijds partijen die hopen dat dit niet wordt teruggedraaid, terwijl anderzijds de ondernemers de 

economische behoefte wel hebben. 

“But almost everyone else agrees that Amsterdam should seize this moment to never return to the old 

situation again.” 

https://www-washingtonpost-

com.cdn.ampproject.org/c/s/www.washingtonpost.com/travel/2020/05/06/city-is-ours-again-how-

pandemic-relieved-amsterdam-overtourism/?outputType=amp 
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