
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Ruim 80 procent hotels weer open, bezetting nog laag 

Zo’n 83 procent van de hotels in Nederland heeft de deuren weer geopend voor gasten na de 

coronasluiting. De helft van de nog gesloten hotels verwacht in juni nog te openen. Wel is de 

bezettingsgraad onder de geopende hotels nog laag, blijkt uit een enquête van hoteluitzendbureau Ivoren 

Wachters. 

 

Van de hotels die weer open zijn, heeft nog bijna 60 procent een bezettingsgraad van onder de 20 

procent. Voor 31 procent ligt dit percentage tussen de 20 en 40 procent en slechts zo’n 10 procent van de 

hotels weer open ziet een bezettingsgraad tussen de 40 en 60 procent. Nog geen van de ondervraagde 

hotels zit boven de 60 procent bezetting. 

https://www.missethoreca.nl/hotel/nieuws/2020/06/ruim-80-procent-hotels-weer-open-bezetting-nog-laag-
101336609 

 

 

KHN staat lijnrecht tegenover kabinet; perspectief blijft uit! 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ziet ook na de heropening de zorgen onder horecaondernemers in 

rap tempo toenemen. Daarom ging KHN op woensdag 10 juni jl. opnieuw in gesprek met minister 

Grapperhaus (J&V), twee burgemeesters namens de VNG en topambtenaren van VWS en EZK. Hierin 

drong KHN aan op noodzakelijke versoepelingen van de coronamaatregelen voor de horeca. 

 

De bedrijfsvoering is in de huidige situatie voor veel horecaondernemers niet rendabel te krijgen. Daarom 

zet KHN in op het per direct opheffen van restricties ten aanzien van de inrichting van terrassen en het 

versneld versoepelen van de overige restricties, in ieder geval per 1 augustus; uiteraard met inachtneming 

van de volksgezondheid. Echter geeft het kabinet aan dat deze versoepelingen niet mogelijk zijn. KHN is 

van mening dat er nu echt perspectief geboden moet worden, anders zullen veel horecaondernemers op 

korte termijn de deuren moeten sluiten. 

https://www.khn.nl/nieuws/khn-staat-lijnrecht-tegenover-kabinet-perspectief-blijft-uit 

 

 

Brancheorganisaties luiden noodklok 1,5 meter: ‘Willekeur 
beboeting’ 

Brancheorganisaties VCHO, ProFri en NHG luiden de noodklok over de 1,5 meter maatregelen. 'Er 

bestaat zoveel onduidelijkheid over de begrippen ‘zelfstandige functie’ en of ‘afzonderlijke ruimtes’ in 

horecabedrijven, dat de regels overal verschillend worden uitgelegd en onderhevig is aan willekeur.' 

 

Nieuwsupdate MarketingOost 

12 juni 2020 

Dagelijkse nieuwsupdate met een verzameling aan relevante berichten uit diverse (media) bronnen over 

de Corona-crisis, de gevolgen én mogelijkheden voor de sector. MarketingOost is niet verantwoordelijk 

voor de inhoud van de externe berichten. 
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Niet alleen door de 1,5 meter maatregelen, maar ook door begripsverwarring is het volgens de 

brancheorganisaties ‘volstrekt onduidelijk wat wordt bedoeld met de begrippen ‘zelfstandige ruimte’ en 

‘afzonderlijke ruimte.’ 

 

ProFri-voorman Frans van Rooij: ‘Het is niet alleen verwarrend voor ondernemers. Ook gemeentelijke 

ambtenaren en handhavers gaan er verschillend mee om. Zelfs tussen gemeenten bínnen dezelfde 

veiligheidsregio bestaat verschil van uitleg. Bij een bepaling waarbij hoge boetes gemoeid zijn bij 

overtredingen, kán en mág het niet onduidelijk zijn.’ 

https://www.missethoreca.nl/cafe/nieuws/2020/06/brancheorganisaties-luiden-noodklok-15-meter-

willekeur-beboeting-101336652 

 

 

Nieuws uit de regio 

Zwolle schaft terrasbelasting voor heel 2020 af 

Horecaondernemers in Zwolle hoeven het hele jaar geen belasting te betalen om hun terras te stallen. De 

gemeente komt ze hiermee tegemoet vanwege de beperkingen door het coronavirus. De stad loopt zo drie 

ton aan inkomsten mis. 

https://www.destentor.nl/zwolle/zwolle-schaft-terrasbelasting-voor-heel-2020-

af~aa39603b/?fbclid=IwAR0mAMNw35QYO8ZWBL7S0lkITw35E5c-mBE3npCzRnLHSMcecOQIv0cq1KE 

 

 

Relevant voor ondernemers 

Aanvraag tegemoetkoming flexwerkers naar verwachting vanaf eind 
juni  
Flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden, kunnen 

naar verwachting vanaf 22 juni bij UWV een aanvraag doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor 

Flexibele Arbeidskrachten (TOFA).  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/11/aanvraag-tegemoetkoming-flexwerkers-naar-

verwachting-vanaf-eind-juni 

 

 

Cultuurmakersfonds voor professionele makers zonder meerjarige 
subsidie 

Professionele makers (stichtingen of collectieven) in de beeldende kunst, theater, film, dans, muziek en 

letteren (performance, lezing) die géén meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen 

ontvangen, kunnen op zeer korte termijn een online aanvraag indienen. 

https://www.cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/nieuw-cultuurmakersfonds-voor-professionele-makers-zonder-

meerjarige-subsidie 
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Cross-sectoraal 

 

Meerderheid bezoekers wil niet wachten op corona-vaccin voor 
bezoek aan festival 

Zestig procent van de evenementenbezoekers geeft aan niet te wachten tot er een corona-vaccin is, voor 

ze een event bezoeken. Dat blijkt uit het tweede deel van het grote corona-onderzoek, waarvan de eerste 

inzichten nu gepubliceerd zijn in de Nederlandse editie van Digitaal Vermogen. De meningen over wat een 

veilige onderlinge afstand tijdens een event is, zijn verdeeld. 33 procent van de ondervraagden vindt een 

halve meter een veilige afstand, 17 procent noemt een meter veilig en 17 procent houdt het bij anderhalve 

meter. 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/meerderheid-bezoekers-wil-niet-wachten-op-corona-v 

 

 

CLC-Vecta: Evenementenbranche in gesprek met kabinet 

Erkenning leidt tot samenwerking richting verruiming en mogelijk verdere financiële ondersteuning 

 In een constructief overleg tussen de evenementenbranche en het kabinet op 10 juni jl. is gesproken over 

de uitzonderlijk lastige situatie waarin de evenementensector verkeert. 

Het langetermijnperspectief van branche én samenleving staan steeds voorop. Met zowel de bereidheid 

mee te denken in financiële ondersteuning alsook het perspectief voor mogelijke verruiming en daarbij het 

ontwikkelen van fieldlabs, ziet de branche het vervolg van dit overleg met vertrouwen tegemoet. 

https://www.clcvecta.nl/nieuws/evenementenbranche-in-gesprek-met-kabinet 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Het U Parkhotel draait door! Lunchen of dineren in een draaiende 
carrousel?...... 

Dat kan tijdens het 'U Parkhotel draait door' spektakel! Op  25-26-27-28 juni* kun je in het enige ‘Carrousel 

restaurant’ van Twente lunchen of dineren. Deze mooie carrousel staat het gehele weekend op het plein 

Hogekamp, aangrenzend aan het groene terras van het U Parkhotel. 

We serveren verdraaid lekkere lunches en diners en dit alles in nostalgische sferen. Vanzelfsprekend met 

inachtneming van de 1,5 meter social distancing. Tijdens een rit van zo’n 2 uur geniet u van een heerlijke 

lunch of diner, bereid door chef-kok Sjors Riewald en zijn team terwijl de carrousel zachtjes draait. 

https://www.uparkhotel.nl/nl/eat/reserveer-u-parkhotel-draait-door 

 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

 

60 procent van inwoners uit onder andere Duitsland, België en het 
Verenigd Koninkrijk heeft vakantieplannen dit jaar. 

NBTC is in samenwerking met Royal Schiphol Group de vakantie sentiment monitor gestart: een serie 

metingen naar het reisgedrag van toeristen uit Nederland en internationale kernmarkten België, Duitsland, 

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en China. 
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 Indien Nederlanders plannen hebben voor een vakantie in eigen land dan zijn voor de provincies 

Drenthe en Zeeland populaire bestemmingen. Overijssel wordt door 7% genoemd als (verwachte) 

bestemmingsprovincie. 

 Nederland zit alleen bij Duitsers met vakantieplannen in de Top 5 van bestemmingen (7%). 

Vanuit 

Frankrijk en Groot Brittannië kunnen nog weinig vakantiegangers worden verwacht. 

 Twee op de vijf Nederlanders met vakantieplannen geeft de voorkeur aan een vakantie in eigen 

land. Jos Vranken: “Sinds de eerste meting eind mei versoepelen veel landen hun 

coronamaatregelen. We zijn dan ook 

benieuwd in hoeverre deze versoepeling 

invloed heeft op het reisgedrag.  

 Circa driekwart van Nederlanders en 

Duitsers geven aan tijdens de volgende 

vakantie drukke toeristische plekken te 

willen vermijden.  

 Eind juni verwachten we de nieuwe 

resultaten van de monitor te kunnen 

presenteren. De komende periode 

volgen er nog minstens drie metingen. 

https://www.nbtc.nl/nl/home/newsroom/vakantie-sentiment-monitor-peilt-invloed-van-coronacrisis-op-

reisgedrag-.htm 

N.B. het complete rapport is te vinden op de interne schijf van MarketingOost. 

 

 

Coronacrisis beïnvloedt voorkeur voor vakantiebestemming vooral 
bij senioren 

Uit het steden- en strekenonderzoek van Hendrik Beerda blijkt dat vooral senioren hun vakantievoorkeur 

aanpassen aan de omstandigheden. Activiteiten in de omgeving zijn minder van belang; een natuurlijke 

omgeving staat voor veiligheid. 

 

Het jaarlijks terugkerende onderzoek naar het imago van steden en streken staat dit jaar zwaar in het 

teken van de Coronacrisis. Hierdoor gaan veel meer Nederlanders in eigen land op vakantie. Uit de 

resultaten kan Hendrik Beerda aflezen dat ouderen voorlopig nog drukke plekken willen ontlopen. Een 

bezoek aan een attractie of museum wordt als risico gezien. Daardoor neemt het belang van een 

comfortabele accommodatie, waar de nodige veiligheidsmaatregelen zijn genomen, in belang toe. 

https://pretwerk.nl/actueel/coronacrisis-beinvloed-voorkeur-voor-vakantiebestemming-vooral-bij-

senioren/66448 

https://www.nbtc.nl/nl/home/newsroom/vakantie-sentiment-monitor-peilt-invloed-van-coronacrisis-op-reisgedrag-.htm
https://www.nbtc.nl/nl/home/newsroom/vakantie-sentiment-monitor-peilt-invloed-van-coronacrisis-op-reisgedrag-.htm
https://pretwerk.nl/actueel/coronacrisis-beinvloed-voorkeur-voor-vakantiebestemming-vooral-bij-senioren/66448
https://pretwerk.nl/actueel/coronacrisis-beinvloed-voorkeur-voor-vakantiebestemming-vooral-bij-senioren/66448

