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Aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken 
 
  
Geachte leden, 
  
Aanstaande donderdag 23 januari spreekt u in een Algemeen Overleg over toerisme. 
 
In aanloop naar dit overleg sturen wij u graag het onderzoek toe over toerisme dat KHN in 
september 2019 publiceerde (bekijk hier). In dit onderzoek staat de visie van horeca ondernemers 
op een verantwoorde groei van het toerisme in Nederland. Wij hopen dat u deze visie van 
horecaondernemers onder de aandacht brengt tijdens het overleg.  
 
In de komende week ontvangt u van Gastvrij Nederland een brief met de visie van de gezamenlijke 
partijen in de gastvrijheidssector op de ontwikkelingen in het toerisme. Wij ondersteunen graag 
deze brief en vragen hierbij bijzondere aandacht voor goede spreiding, draagvlak en betere regels 
voor platformeconomie. 
 
Spreiding → door het jaar 
Volgens KHN is het noodzakelijk dat er zo snel mogelijk meer regie en samenwerking komt tussen 
overheden op het thema ‘toerisme’. Ondernemers ervaren naar eigen zeggen bijvoorbeeld te vaak 
regionale plannen die onvoldoende op elkaar aansluiten. Door intensievere samenwerking tussen 
regio’s voorkomen wij overdrukte op de populaire hotspots en laten wij tegelijkertijd ook andere 
delen van Nederland meeprofiteren van het groeiende aantal toeristen (zowel binnenlands als 
buitenlands). Naast spreiding door het land is spreiding door het jaar een belangrijke kans. Niet 
alleen vanuit economisch perspectief maar ook maatschappelijk. Hiervoor is publiek en private 
samenwerking nodig. Dit vraagt om een nationaal actieplan toerisme. Op nationaal niveau kunnen 
contouren van toeristisch beleid worden geschetst die vervolgens lokaal en regionaal nader 
kunnen worden uitgewerkt. Ook kunnen best practices worden geïnventariseerd en via het 
nationaal actieplan toerisme op bredere schaal worden uitgerold. Daarnaast is KHN van mening 
dat er gericht geld moet worden vrijgemaakt om innovatie en stimuleringsmiddelen voor dit doel te 
kunnen aanwenden, dit alles onder leiding van een minister van Horeca en Toerisme.  

https://cdn.khn.nl/media/Tools/Marktonderzoek/KHN-Rapport-onderzoek-toerisme-september-2019-hc.pdf


 

20200121_brfu_UC20009_TK Kamercommissie EZK AO Toerisme AO Toerisme 2/2 

 
Draagvlak groei toerisme → snelle wetgeving Airbnb 
Maatschappelijk draagvlak is volgens de ondernemers absoluut een kernvoorwaarde voor de groei 
van het toerisme. Meer dan de helft van de ondernemers betrekt omwonenden zelfs bij 
ontwikkelingen in het bedrijf. De overheid heeft hier echter ook een rol. De wildgroei aan Airbnb-
locaties leidt bijvoorbeeld op veel plekken tot een negatieve discussie over het toerisme. KHN pleit 
daarom voor landelijke en lokale maatregelen waarmee dit soort verhuur aan banden wordt gelegd 
(lees hier). Wij deelden dit punt al eerder al met de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. 
 
Regelgeving → zoek-, boek en bezorgplatforms 
KHN heeft al vaker bij uw Kamercommissie aangedrongen op betere regelgeving rondom de 
platformeconomie (lees hier). Bijvoorbeeld waar het gaat om de pariteitsclausule of het belang van 
transparante reviews en rankings. Deze platforms spelen een belangrijke rol in de gastvrijheid en 
toeristische sector. Begin januari werd in het programma Rambam de afhankelijkheid van 
ondernemers van deze platforms belicht (lees hier). Wij hopen dat via de Europese richtlijn voor 
online tussenhandelsdiensten een betere positie voor ondernemers kan worden gerealiseerd (lees 
hier).  
 
Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereid onze visie met betrekking tot het AO Toerisme in een 
persoonlijk gesprek nader aan u toe te lichten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Koninklijke Horeca Nederland 
 
 
 
 
Dirk S. Beljaarts 
Algemeen directeur 
 

https://www.khn.nl/nieuws/snel-ingrijpen-op-platformen-zoals-airbnb-noodzakelijk
https://www.khn.nl/standpunten/platformeconomie
https://www.npo3.nl/rambam/09-01-2020/BV_101396691
https://www.khn.nl/nieuws/khn-eist-transparantie-van-the-fork
https://www.khn.nl/nieuws/khn-eist-transparantie-van-the-fork

