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Betreft SBI-codes TOGS-regeling Covid-19
Excellentie,
Graag wil ik namens alle 350 bij Stichting De Groene Koepel aangesloten recreatiebedrijven vragen
de codes in de reeks 55, omtrent de logiesvertrekking, toe te voegen in de Beleidsregel
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.
Minister-president Rutte bracht de boodschap gisteravond als volgt: ‘Blijf binnen, ga niet reizen, blijf
thuis. Ook na 28 april zal dit nog zo blijven. Ga geen plannen maken voor de meivakantie.’ De
sanitairgebouwen op recreatieterreinen worden verplicht gesloten, wat verblijf door gasten ernstig
belemmert, al dan niet uitsluit. Daarenboven mag de veiligheidsregio nog besluiten om terreinen
geheel te sluiten. Hiermee kunnen we eigenlijk zeggen dat de omzetderving voor bedrijven in de
verblijfsrecreatie tot 100% is gekomen.
Vanuit onze brancheorganisatie HISWA-RECRON is er inmiddels al veel contact geweest met uw
ministerie, maar helaas heeft dit nu toe nog niet mogen leiden tot een tegemoetkoming betreffende
de TOGS regeling aan bedrijven in de recreatiesector.
Wij zetten ons als organisatie, met de bij ons aangesloten Natuurkampeerterreinen en
Trekkershutten, in voor de duurzame ontwikkeling van groene verblijfsrecreatie. Met name de
Natuurkampeerterreinen zijn veelal kleine bedrijven zonder personeel, waarbij de eigenaar woont op
het bedrijf. Dit legt een volgend probleem bloot, te weten dat één van de voorwaarden om in
aanmerking te komen voor de regeling is dat het privéadres niet gelijk mag zijn aan het
vestigingsadres. Voor horecaondernemingen geldt hierop een uitzondering. Wij verzoeken u hierbij
om bij toevoeging van de SBI-codes 55.20 en 55.30 voor de verblijfsrecreatie en 93.29.1 voor de
jachthavens, een vergelijkbare uitzondering toe te staan om voor de TOGS-regeling in aanmerking te
komen.
Wij hopen echt van harte dat u de TOGS-regeling ook voor onze bedrijven toegankelijk maakt. Zij
hebben de bijdrage hard nodig om in ieder geval hun vaste lasten of een deel daarvan in deze
moeilijke tijd te bekostigen.
Met vriendelijke groet,
Stichting De Groene Koepel, te gast in de natuur
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