
Herstel toeristische sector 

 
Na een decennium met voornamelijk groei heeft het inkomend toerisme naar 
Nederland vanaf 2020 door het uitbreken van de coronacrisis een sterke daling 

doorgemaakt. Het aantal buitenlandse gasten daalde in 2020 met 64%. In 2021 
kwam daar nogmaals een daling van 13% overheen. Wel zijn er door de crisis meer 
Nederlanders in eigen land gebleven voor een vakantie.  

 
Vergeleken met 2021 zal Nederland in 2022 naar schatting tussen de +3,0 miljoen 
(+ 49%) en +5,7 miljoen (+ 91%) meer buitenlandse verblijfsgasten ontvangen. 

Zelfs aan de bovenkant van de bandbreedte zitten we dan nog niet op twee derde 
van het aantal internationale gasten als in 2019.  

 
Het aantal aankomsten van Nederlanders op de binnenlandse markt zal dit jaar naar 
verwachting licht afnemen, doordat ook weer meer Nederlanders in het buitenland 

op vakantie gaan.  
 
Daarmee komt het totaal voor 2022 3,0 tot 3,8 miljoen gasten hoger uit dan 

in het afgelopen jaar, maar ligt dit nog 9,9 tot 10,8 miljoen lager dan in 
recordjaar 2019. 
 

De meeste door de UNWTO geraadpleegde experts verwachten een volledig herstel 

van het internationaal toerisme niet voor 2024. Vooral de bestemmingen waar 

normaal veel overzeese en zakelijke toeristen komen, hebben behoefte aan extra 

steun om het aantal toeristen weer op peil te brengen.  

KHN is blij dat EZK marketingcommunicatie als één van de vier pijlers benoemt voor 

de samenwerking met het NBTC. Het aantrekken van waardevolle bezoekers, 

bijvoorbeeld door campagnes die gericht zijn op het aantrekken van zakelijke 

bezoekers, vraagt na de coronacrisis om aandacht. Uiteraard dient daarbij sprake te 

zijn van een goede spreiding over het land, waardoor de toeristisch-recreatieve druk 

op bestemmingen in evenwicht blijft met de draagkracht van de leefomgeving, zoals 

ook is opgenomen in de Actieagenda 

KHN verzoekt de Kamer: 

- Het Kabinet op te roepen om de komende twee jaar extra middelen ter 

beschikking te stellen aan het NBTC, om Nederland weer op een goede manier te 

kunnen (her)positioneren op de toeristische kaart en daarmee met name de 

zakelijke markt te helpen zich te herstellen. Andere landen, zoals België en 

Frankrijk gingen Nederland al voor.   

 

Regelingen gastvrijheidssector 

Ook KHN heeft met belangstelling kennisgenomen van het onderzoek uitgevoerd door 

Dialogic naar de benutting van de bestaande regelingen die innovatie, digitalisering en 

duurzaamheid bevorderen door ondernemers uit de gastvrijheidssector. De aanleiding voor 

dit onderzoek was de motie van Von Martels uit 2020.  

De gastvrijheidssector wordt gekenmerkt door mkb en familiebedrijven. Zij hebben als gevolg 

van de coronacrisis te kampen met fors omzetverlies en weggevallen winst, waardoor er 



weinig tot geen investeringsruimte is. Die ruimte om te kunnen blijven innoveren en 

verduurzamen is juist nu extra hard nodig.  

Uit het onderzoek blijkt dat het brede subsidie- en innovatieinstrumentarium bij de 

gastvrijheidssector onbekend is. Daarnaast zijn de aanvraagprocedures complex, de 

administratieve lasten hoog en is de toegankelijkheid tot regelingen beperkt, mede vanwege 

de hoge cofinanciering. Bovendien is de minimale omvang van een te subsidiëren project 

vaak niet passend bij een mkb-bedrijf dat vooral gebaat is bij kleinere subsidiebedragen 

maar wel met een lage instapdrempel. Deze knelpunten spelen overigens niet alleen in de 

gastvrijheidssector maar gelden voor het hele mkb. Echter, de gastvrijheidssector is wel 

harder dan andere sectoren geraakt door corona, waardoor de schulden hoog zijn, het 

investeringsvermogen beperkt en dus de behoefte aan regelingen groot.  

Met Gastvrij Nederland verzoekt KHN de Kamer: 

- het kabinet op te roepen het beschikbaar instrumentarium laagdrempeliger en 

toegankelijker te maken en hiervoor ook regie op te voeren richting lagere overheden; 

- het kabinet op te roepen actief te faciliteren dat ondernemers ook geclusterd subsidies 

kunnen aanvragen (experimenteerruimte) 

 


