
KvK Amsterdam Nr. 40530120 | INGBank NL46INGB0671311360 | Swift code INGBNL2A | BTW-Nr. NL002561621B01

Storkstraat 24

3833 LB Leusden

 035-543 3410

info@anvr.nl

www.anvr.nl

facebook.com/ anvrnl
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Betreft: reisbranche en steunpakket van kabinet voor Q4 2021 
 

                    Leusden, 22 november  2021 

Geachte Kamerleden,  

In een brief aan de Tweede Kamer 16 november jl. heeft het kabinet aangegeven de VLN-regeling te 
vervangen door een TVL-regeling. Naar verwachting wordt  a.s. woensdag hierover een debat 
gevoerd. Graag geven wij onze zienswijze.  
 
 Reisbranche nog steeds in zwaar weer 
Vorig jaar was het omzetverlies 80% (t.o.v. 2019). Dit jaar verwachten wij op minimaal 50% 
omzetverlies uit te komen; voor bedrijven gericht op verre bestemmingen komt dit verlies nog veel 
hoger uit. Veel bedrijven zullen dus zeker gebruik (moeten) maken van de TVL Q4 2021. Helaas, 
want we hadden liever anders gezien uiteraard.  
De reisbranche heeft enorm veel last van de overheidsmaatregelen. In onze eerdere brief aan u van 
3 september jl. gaven wij aan dat het ‘Dansen-bij-Janssen’-beleid in juli, in de drukste periode voor 
de reisbranche, tot een acute stop in verkoop leidde. Dat gebeurde wederom na de persconferentie 
van 12 november; weer viel de boekingsflow acuut stil. Veel o.a. zakelijk gemaakte boekingen 
moesten afgelopen week weer worden geannuleerd. Uiteraard is het sterk oplopende aantal 
besmettingen hier ook debet aan. Waar wij u echter op willen wijzen is dat niet alleen sectoren door 
(vroegtijdige) sluitingen direct worden getroffen, maar dat ook andere sectoren zoals de reisbranche 
zeker zoveel last hebben en worden getroffen door de genomen overheidsmaatregelen. 
 
Overheidsregels beperken in ernstige mate nog steeds de reisbranche 
De redenatie van het kabinet in september was dat de steunmaatregelen de klap voor bedrijven 
goed hebben opgevangen,  en dus de steunmaatregelen niet meer nodig zijn, want - zoals door het 
kabinet gezegd - de economie draait goed en voortzetting van de steun kan zelfs een verstorende 
werking hebben.  
Wij willen u er echter op wijzen dat door het kabinet de meeste landen buiten Europa nog steeds op 
grond van corona op ‘oranje’ worden gehouden, dus een sterk afradend advies om naar deze 
bestemmingen te reizen. Hierbij wordt totaal geen rekening  gehouden met het feit dat inmiddels 
85% van de Nederlandse bevolking is gevaccineerd. Omdat er geen onderscheid in de landen wordt 
gemaakt tussen ‘oranje vanwege corona’ of ‘oranje vanwege veiligheidsrisico’s’ is het verdraaid 
lastig (gevaccineerde) klanten te overtuigen dat ze prima op vakantie kunnen.  De reisbranche wil op 
dit punt duidelijkheid, want het is óf het één óf het ander: - als je reizen niet toestaat/sterk ontraadt, 
moet je reisondernemingen wel helpen. Geef je geen hulp, dan moet je bedrijven de gelegenheid 
geven reizen uit te voeren; uiteraard veilig en verantwoord. Heroverweging van de systematiek ten 
aanzien van de reisadvisering is in september al aangegeven maar is nog steeds niet uitgevoerd.  
 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1f230af2-e3b6-49a2-ab7b-78fe7863327b&title=Aanpassingen%20van%20het%20steunpakket%20in%20het%20vierde%20kwartaal.docx
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Reeds 30% van de werkgelegenheid in de reisbranche is verdampt 
De sector heeft de afgelopen 1,5 jaar niet op de handen gezeten. Meer dan 30% van het personeel is 
inmiddels afgevloeid. Duizenden werknemers hebben hun werk in de reissector moeten opgeven. 
De branche en de bij haar aangesloten bedrijven hebben  forse maatregelen tot reorganisatie 
genomen en hebben zich flink in de schulden gestoken.  
Wij dringen aan op aanpassing van de reisadvisering, maar ook om nog de steunverlening voort te 
zetten; niet alleen in Q4 van 2021 maar ook in Q1 2022 om zo de reisbranche door deze moeilijke 
periode heen te helpen. De Nederlander wil blijven reizen en het zou kapitaalvernietiging zijn om 
deze bedrijven nú te laten vallen, terwijl we toch op de goede weg zijn. Een recent onderzoek van 
ABN Amro heeft laten zien dat  steunmaatregelen voor de reisbranche nodig zijn en ook de kans 
vergroot dat bedrijven uit de reisbranche hun uitgestelde belastingverplichtingen zullen voldoen. Dit 
is win-win. 
 
Steun in 2022 kan en mag van de EU: Duitsland doet het al  
Wij wijzen u er op dat de  Europese Commissie op 18 november heeft besloten de kaderregeling 
inzake staatssteun  (die afloopt op 31 december 2021) te verlengen tot 30 juni 2022. Ook de EU 
begrijpt dat dit nodig is en voegt er zelfs nieuwe instrumenten aan toe.  
Wij wijzen u er voorts op dat inmiddels in Duitsland door de federale overheid is besloten de 
overbruggingshulp + werktijdverkortingsregeling voor de reisbranche tot eind maart 2022 door te 
trekken.  
Wij dringen er bij u op aan het kabinet te vragen gebruik te maken van de Europese kaderregeling en 
de reisbranche in Nederland (gelijk in Duitsland) maatregelen voor 2022 te nemen niet alleen gericht 
op vergoeding van vaste lasten maar ook suppletie van loonkosten, zoals in de NOW.  
 
Algemene Nederlandse Vereniging van  
Reisondernemingen        

 

Frank Oostdam      
Voorzitter ANVR  
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