
 

Hare Excellentie 

Mr. drs. M.C.G. Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

 

Datum : 3 april 2020  

 

Betreft : verzoek om aanpassing ‘Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen  

  sectoren COVID-19’ 

 

 

Geachte mevrouw Keijzer, 

De afgelopen week zijn wij als serviceorganisatie overspoeld met berichten van Bed & Breakfast 

eigenaren die voor geen enkele noodmaatregel in aanmerking komen en daardoor geen enkele 

compensatie krijgen.  

Ieder Bed & Breakfast is uniek  

De Bed & Breakfast sector bestaat uit een grote diversiteit aan ondernemers, van groot tot klein. Van 

een B&B met één of enkele kamers tot pensions met zeven of meer kamers. De juridische entiteiten 

zijn divers evenals de omvang en bedrijfsactiviteiten. De meeste B&B’s zijn eenmanszaken of VOF’s 

met hier en daar een B.V. De B&B activiteit kan een bijverdienste zijn naast een deeltijdbaan of 

andere bedrijfsactiviteit, maar voor zeker 20% is het een hoofdinkomen. 

 

Toeristische sector 

Eén ding hebben de B&B’s met elkaar gemeen: ze zitten allemaal in de toeristische sector, welke 

hard geraakt wordt in deze crisis. Sinds half maart blijven de boekingen uit en zijn annuleringen aan 

de orde van de dag. Veel B&B-eigenaren besluiten soepel om te gaan met annuleringen en 

berekenen geen annuleringskosten. In de diverse veiligheidsregio’s in Zeeland, Zuid-Holland, Holland 

Midden en de drie veiligheidsregio’s in Brabant is recreatief nachtverblijf sinds deze week verboden. 

Het kabinet roept Nederlanders, Duitsers en Belgen op om niet op vakantie te gaan de komende 

periode. Door de corona crisis en maatregelen hebben de B&B’s leegstand en daarmee gepaard 

gaande omzetdaling. In de maanden maart en april begint voor B&B’s het hoogseizoen met veel extra 

vrije dagen en voorjaarsvakanties (Pasen, Pinksteren, Koningsdag, Hemelvaart, Meivakantie), goed 

voor ongeveer 40% van de jaaromzet.  
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Noodmaatregel 1 ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo) 

Veel zelfstandigen kunnen bij de gemeente een beroep doen op de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers’ (Tozo) in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud 

en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Veel B&B-eigenaren zijn echter geen ZZP-er omdat sommigen 

nog een deeltijdbaan hebben of het combineren met een andere nevenactiviteit. Het merendeel van 

de B&B’s heeft geen KvK-inschrijving en voor deze groep is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling 

zelfstandig ondernemers’ (Tozo) niet van toepassing. 

 

Noodmaatregel 2 ‘Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19’ 

(TOGS) 

Het grootste deel van de B&B’s staat niet ingeschreven bij de KvK omdat ze niet voldoen aan ‘het 

ondernemersbegrip’ (voldoende omvang). Ongeveer 30% van de ondernemers in de sector staat wel 

ingeschreven bij de KvK, omdat zij vanwege de omvang van de bedrijfsactiviteit(en) wel voldoen aan 

‘het ondernemersbegrip’. Via de RVO kunnen deze MKB-bedrijven met behulp van hun KvK-nummer 

en SBI-code een aanvraag indienen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-.  

De Bed & Breakfast sector heeft in tegenstelling tot de hotelsector geen eigen SBI-code. Door het 

ontbreken van een eigen SBI-code worden ze in de reeks van 55 (Logiesverstrekking) ondergebracht 

in het Standaard Bedrijfsoverzicht: 

55 Logiesverstrekking  

55.1 Hotels e.d.  

55.10 Hotels e.d.  

55.10.1 Hotel-restaurants  

55.10.2 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentie-oorden  

55.2 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen 55.20 

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen 55.20.1 Verhuur 

van vakantiehuisjes en appartementen  

55.20.2 Jeugdherbergen , vakantiekampen, groepsaccommodaties  

55.3 Kampeerterreinen  

55.30 Kampeerterreinen  

55.9 Overige logiesverstrekking  

55.90 Overige logiesverstrekking 

 

De meeste B&B’s staan onder SBI-code 55.9 of 55.90 ‘Overige logiesverstrekking’ of als pension (7 

kamers of meer) onder de SBI-code 55.10.2: ‘Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en 
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conferentieoorden’. Daarnaast staan B&B-eigenaren dikwijls ingeschreven met een (van oorsprong) 

andere hoofdactiviteit, terwijl inmiddels de B&B hun hoofdactiviteit is.  

B&B’s komen echter niet in aanmerking voor compensatie vanuit de ‘beleidsregel tegemoetkoming 

ondernemers getroffen sectoren COVID-19’ (TOGS), ook niet na de aanpassingen van 30 maart jl., 

waarbij SBI-codes zijn toegevoegd. 

a. SBI-codes 55.9 en 55.90 ‘Overige logiesverstrekking’ staan niet op de lijst. 

b. SBI-code 55.10.2: Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden geeft (in 

beginsel) wel recht op compensatie, maar B&B’s worden uitgesloten vanwege het feit dat een 

B&B een bedrijf aan huis is. In veel gemeentelijke regelgeving is opgelegd dat een 

B&B-functie ondergeschikt is aan de woonfunctie en verplicht dat de eigenaar er zelf ook 

woont. Grotere B&B’s hebben veelal een omgevingsvergunning, waarbij de woonfunctie 

ondergeschikt is aan de B&B, maar tevens de verplichting dat de eigenaar er zelf ook woont. 

Echte B&B’s onderscheiden zich hiermee van ‘vakantieverhuur’, doordat de eigenaar er zelf 

woont. Bij een B&B is het privé adres dus altijd gelijk aan het vestigingsadres. Daardoor 

worden B&B’s die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel uitgesloten van de 

‘Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19’ (TOGS). 

c. Veel kleinschalige verblijfsaccommodaties hebben in het verleden een SBI-code bij de kamer 

van koophandel gekozen die in een latere fase niet meer 100% aansloot. Je ziet dit vooral bij 

echtparen die samen actief zijn in één bedrijf. Zo zie je veel VOF’s waarbij de ene vennoot 

een bedrijf in het pand begon dat niet toeristisch is (bijv. als boekhouder, vormgever, of 

consultant) en waar de andere vennoot kleinschalig begon met het verbouwen van het pand 

tot toeristische verblijfsaccommodatie, waarna die toeristische verblijfsaccommodatie groeide 

en uiteindelijk de belangrijkste inkomstenbron werd. Echter, de SBI-code van de 

hoofdactiviteit werd niet gewijzigd, omdat dát bedrijf natuurlijk ook nog steeds operationeel 

bleef.  

 

Noodmaatregel 3 ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW-regeling) 

Het merendeel van de B&B’s heeft geen personeel in dienst dus de NOW-regeling is ook niet van 

toepassing. 
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Verzoek om aanpassing van de lijst en regels 

Bed & Breakfast Nederland verzoekt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om SBI-code 

55.9 of 55.90 ‘Overige logiesverstrekking’ toe te voegen aan het Standaard Bedrijfsoverzicht van de 

RVO en bij de SBI-code 55.10.2 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden en 

de beperking van vestigingsplaats op te heffen. Verder adviseren wij om B&B’s zonder een juiste 

SBI-code van de hoofdactiviteit, wel mee te nemen. Als toets van echtheid kan de RVO vragen naar 

de aanslag voor de toeristenbelasting van 2019 die zij van hun gemeente hebben ontvangen.  

 

In België, waar de B&B-sector als een volwaardige sector staat geregistreerd, krijgen 

logiesverstrekkende bedrijven wel een compensatie van € 4000,-. 

Met het oog op de huidige ontwikkelingen, de maatregelen van de Veiligheidsregio’s en het voorlopig 

advies aan Nederlanders, Duitsers en Belgen om de komende tijd niet op vakantie te gaan in 

Nederland, zou het rechtvaardig en logisch zijn om alle SBI-codes onder 55 - Logiesverstrekking in 

het overzicht Standaard Bedrijfsoverzicht toe te voegen. Dus alle codes onder 55.1, 55.2, 55.3 en 

55.9.  

Wij vertrouwen erop dat Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de logiesverstrekkende 

bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel ook tegemoet kan komen met een 

eenmalige steun van € 4000,- als compensatie voor de verdampte inkomsten. 

Met vriendelijke groet, 

 

Hanny Arens 

Directeur Bedandbreakfast.eu B.V. 
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