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corona op toerisme in Zeeland
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Introductie

De maatregelen tegen het coronavirus hebben een ongekend grote impact op bedrijven 
in het toerisme en vrijetijdsdomein. Zeeland is een toeristische provincie bij uitstek en 
de economische structuur van Zeeland is daarom nauw verweven met toerisme. 
Daarnaast heeft de Veiligheidsregio Zeeland als één van de weinigen in Nederland het 
besluit genomen om alle toeristische overnachtingen in de periode 30 maart tot 10 mei 
te verbieden. Om de gevolgen van alle maatregelen in beeld te brengen is onderzoek 
gedaan naar de economische impact van de coronacrisis op het toerisme in Zeeland. 

Dit onderzoek is een initiatief van Toeristisch Ondernemend Zeeland en uitgevoerd in 
nauwe samenwerking met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en Economische Impuls 
Zeeland. De vragenlijst is op zondag 29 maart verspreid onder leden van de 
brancheorganisaties KHN, Hiswa-Recron en Vekabo en leden van de Stichting 
Dagattracties Zeeland. Sluitingsdatum was maandag 30 maart. In een tijdsbestek van 
minder dan 24 uur hebben in totaal hebben 543 respondenten de vragenlijst 
(grotendeels) ingevuld. De analyse is uitgevoerd door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, in 
nauw overleg met Toeristisch Ondernemend Zeeland en Economische Impuls Zeeland. 
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Samenvatting uitkomsten

• Uitgaande van de diverse maatregelen tegen het coronavirus in de periode tot 10 mei 
is het directe omzetverlies in de toeristische sector € 220 miljoen. 

• Doorlopende kosten – na aftrek compensatie personeelskosten NOW-regeling -
bedragen in de periode tot 10 mei € 76 miljoen. Dit staat niet in verhouding tot de 
compensaties die worden geboden via de TOGS en TOZO-regeling. 

• Een extra kostenpost die de liquiditeit ernstig in gevaar brengt, zijn de 
terugbetalingen van aanbetaalde boekingen. Dit gaat in de periode tot 10 mei om 
een bedrag van € 22,9 miljoen. 

• De economische gevolgen betreffen niet alleen omzetverlies, doorlopende kosten en 
terugbetalingen binnen de toeristische sector. De sector is nauw verweven met een 
groot netwerk van toeleveranciers, die als gevolg van de problematiek binnen het 
toerisme, ook grote economische gevolgen zullen ervaren. 

• Toeristische bedrijven zeggen dat als gevolg van de coronacrisis investeringen ter 
waarde van € 131 miljoen zullen worden uitgesteld, hetgeen grote economische 
gevolgen heeft voor toeleverende bedrijven in o.a. de bouwsector, maar ook voor de 
toekomstbestendigheid van de toeristische sector. 

• Mochten de maatregelen verlengd moeten worden loopt de schade sterk op 
naarmate het toeristisch seizoen vordert. 

3



Liquiditeit op korte termijn onder druk als gevolg van terugbetalingen
• Verzoek om voucherregeling (conform vb. luchtvaartsector)

• Mogelijkheid om fasering van terugbetaling in de tijd (= tijdelijk uitstel van de 
terugbetaling)

• Mogelijkheid om verblijf uit te stellen tot nader te bepalen tijdstip 
(voucher/tegoedbon)

Nationale financiële maatregelen zijn ontoereikend 
• Verzoek om maatregel rekening houdend met hoge doorlopende kosten toeristische 

bedrijven

Knelpunten bij nationale financiële maatregelen
• Verzoek openstelling TOGS voor alle bedrijven in de sector

• Verruiming van SBI nodig
• Bedrijven op huisadres toegestaan
• Registratie nevenactiviteit

• Verzoek om aanvullende voorwaarden banken bij BMKB te beperken
• Aanpassing van voorwaarden door banken waaronder korte terugbetalingstijd

Urgentie voor de sector
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In welke sector(en) is uw bedrijf werkzaam?
(meerdere antwoorden mogelijk per bedrijf)
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Toelichting respondenten

In totaal hebben 543 respondenten de vragenlijst (grotendeels) ingevuld.
Bij veel bedrijven is sprake van meerdere soorten activiteiten. 

Ten behoeve van de analyse zijn drie hoofdgroepen gecreëerd. 
Bedrijven met meerdere activiteiten waaronder logies zijn ingedeeld bij logies.
Bedrijven met meerdere activiteiten zonder logies maar mét horeca zijn ingedeeld bij 
horeca. 

Dit resulteert in het volgende aantal bedrijven per hoofdgroep:
• 320 logiesbedrijven
• 172 horecabedrijven
• 51 overige bedrijven

Binnen de groepen is een goede spreiding van grote en kleine bedrijven zichtbaar en 
allerlei variëteiten aanbod. Kijkend naar de opgegeven informatie kan worden gesteld 
dat er sprake is van een representatief beeld. 
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Omzetderving

8

Scenario Logies-
accommodaties

Horeca
(eet- en drink-
gelegenheden)

Overig 
vrijetijds-
domein

TOTAAL

Feiten mbt netto jaaromzet 
(excl BTW)

(CBS 2017)
€ 528 miljoen

(CBS 2017)
€ 486 miljoen

(KCKT 2018)
€ 112 miljoen

Verwachte netto jaaromzet 
2020 in reguliere 
omstandigheden

€ 607 miljoen € 541 miljoen € 121 miljoen € 1,27 miljard

% omzetverlies bij huidige
maatregelen tot 10 mei

17% 17% 19% € 220 miljoen

% omzetverlies bij huidige 
maatregelen tot 1 juni

24% 25% 30% € 325 miljoen

% omzetverlies bij huidige 
maatregelen tot 1 juli

32% 40% 41% € 468 miljoen

% omzetverlies bij huidige 
maatregelen tot 1 september

66% 65% 63% € 841 miljoen



Omzetderving
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Op de voorgaande pagina is in beeld gebracht welk omzetverlies wordt verwacht door 
bedrijven binnen de toeristische en vrijetijdssector. Dit is het rechtstreekse omzetverlies 
als gevolg van alle maatregelen tegen het coronavirus, waaronder sluiting van horeca en 
het verbod op toeristische overnachtingen. Op de volgende pagina’s worden 
verwachtingen van bedrijven in beeld gebracht voor de periode na deze maatregelen. 

Daarnaast raakt het wegblijven van toeristen veel meer bedrijven dan alleen toeristische 
bedrijven. Van alle consumptieve uitgaven van bezoekers komt 40% buiten de sector 
terecht, bijvoorbeeld in de detailhandel en vervoerssector. 

Los van de directe uitgaven van toeristen valt ook de volledige economische spin-off 
vanuit toeristische bedrijven richting alle toeleveranciers weg. In deel 2 van de 
rapportage worden de verwachtingen van bedrijven hieromtrent in beeld gebracht. 



Verwachte effecten voor omzet na heropening
“Welke effecten verwacht u voor uw omzet wanneer uw bedrijf weer
geopend mag worden?”

543 respondenten

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Anders, namelijk

Inhaalslag als gevolg van uitgestelde bezoeken

Inhaalslag door andere bezoekersgroepen
(gasten die dichtbij huis willen recreëren)

Lagere omzet door wegblijven gasten
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Aanvullend op het diagram op de vorige pagina, hebben 100 bedrijven een ander 
antwoord gegeven. Een volledig overzicht is opgenomen in bijlage 1. 

Veelgenoemde zaken:
• Het bedrijf heeft zo’n hoge bezetting in zomer en najaar, dat inhalen van omzet niet 

mogelijk is 
• Er is al sprake van veel annuleringen voor de periode na de gedwongen sluiting
• Compensatie / terugbetalen / tegoedbonnen gasten
• Consumentenvertrouwen is weg dus mensen worden zeer terughoudend in gedrag
• Imagoschade voor Zeeland (“Zeeland op slot, gasten niet welkom”)
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Een bijzondere vorm van kosten die zich nu kunnen voordoen, is het 
noodgedwongen moeten terugbetalen van aanbetalingen voor 
geannuleerde boekingen. In hoeverre is dit voor uw bedrijf van toepassing, 
uitgaande van de vier eerdergenoemde scenario’s? 

De respons vanuit de enquête is opgehoogd naar de gehele sector. Ophoging heeft plaatsgevonden door 
de verwachte jaaromzet (in reguliere omstandigheden) van respondenten te relateren aan de verwachte 
jaaromzet van de totale sector (zie pagina 5). 

Terugbetalen van aanbetalingen voor geannuleerde boekingen

Scenario 
huidige maatregelen 
duren tot

Logies
(hotels en 
verblijfs-
recreatie)

Horeca
(eet- en drink-
gelegenheden)

Overig 
vrijetijds-
domein

10 mei € 22,3 miljoen € 0,4 miljoen € 0,2 miljoen € 22,9 miljoen

1 juni € 36,7 miljoen € 0,7 miljoen € 0,5 miljoen € 38,0 miljoen

1 juli € 50,7 miljoen € 0,8 miljoen € 2,3 miljoen € 53,9 miljoen

1 september € 104,2 miljoen € 1,4 miljoen € 4,7 miljoen € 110,6 miljoen
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Kostenstructuur bedrijven
uitgedrukt in percentages van netto jaaromzet
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Bovengenoemde kostenstructuur is gebaseerd op de opgave van 404 Zeeuwse ondernemers. Ze zijn vergeleken met branchekengetallen 
voor logies en horeca van het CBS (mbt 2017). De hierboven getoonde kostenstructuur wijkt op enkele punten af: 
• De personeelskosten zijn in Zeeland lager dan het landelijk gemiddelde, hetgeen kan worden verklaard door het grotere aandeel

kleine bedrijven (zonder personeel) en door het grotere aandeel verblijfsrecreatiebedrijven. 
• De huisvestingskosten zijn in Zeeland hoger dan het landelijk gemiddelde, hetgeen kan worden verklaard door het grotere aandeel 

verblijfsrecreatiebedrijven, het hoge investeringsniveau in Zeeland en hogere onderhoudskosten als gevolg van ligging aan zee. 13



Economische schade voor bedrijven

Bedrijven in het toerisme- en vrijetijdsdomein hebben een kenmerkende 
kostenstructuur, zoals op de voorgaande pagina in beeld is gebracht. Er is sprake van een 
groot aandeel vaste kosten, die slechts in geringe mate worden gecompenseerd door het 
noodpakket financiële maatregelen van de Rijksoverheid. Dit wordt weergegeven in de 
tabel op de volgende pagina, uitgaande van vier scenario’s qua gedwongen 
sluitingsperiode. 

Een deel van de bedrijven kan aanspraak maken op de TOGS-regeling, de eenmalige 
vergoeding van 4.000 euro die ter beschikking wordt gesteld door de Rijksoverheid. Bij 
de huidig geldende voorwaarden geldt dit voor de bedrijven die in dit onderzoek onder 
de noemer horeca vallen en voor hotels, slechts een klein deel van de groep bedrijven 
die logies aanbieden in Zeeland. Het gaat om ca. 1500 bedrijven, voor hen gezamenlijk 
bedraagt de vergoeding zes miljoen euro. Dit bedrag staat echter in geen verhouding tot 
de schade die wordt getoond op de volgende pagina. 
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Scenario Sluiting tot 
10 mei

Sluiting tot 
1 juni

Sluiting tot 
1 juli

Sluiting tot 
1 september

Omzetverlies € 220 miljoen € 325 miljoen € 468 miljoen € 841 miljoen

Totale kosten € 199 miljoen € 294 miljoen € 425 miljoen € 760 miljoen

Minus
Inkoopkosten en 
exploitatiekosten 
(variabel)

€ 82 miljoen € 122 miljoen € 177 miljoen € 314 miljoen

Doorlopende kosten € 138 miljoen € 204 miljoen € 291 miljoen € 527 miljoen

Minus
Compensatie 
personeelskosten via 
NOW-regeling

€ 41 miljoen € 61 miljoen € 89 miljoen € 156 miljoen

Schade, zijnde resterende 
doorlopende kosten

€ 76 miljoen € 112 miljoen € 159 miljoen € 290 miljoen

Economische schade voor bedrijven

Toelichting van berekening is opgenomen in bijlage 4. 15



Financiële regelingen vanuit de Rijksoverheid
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Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo;
financiële ondersteuning)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
(tegemoetkoming in de loonkosten)

Garantie Ondernemersfinanciering (GO; garantie vanuit Rijksoverheid
op bankleningen en bankgaranties)

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB; borgstelling vanuit Rijksoverheid
voor kredieten bij o.a. banken)

Uitstel betalingen belastingen

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS; 
eenmalige tegemoetkoming van € 4.000)

Ja Nee Weet niet

Komt u in aanmerking voor de financiële regelingen vanuit de Rijksoverheid?
Er is veel onbekendheid en onduidelijkheid t.a.v. regelingen, maar er vindt
momenteel veel communicatie over de regelingen plaats, o.a. via Impuls Zeeland en
KvK. Daarnaast zeggen veel ondernemers niet in aanmerking te komen voor de 
regeling. 
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Welke knelpunten ervaart u bij de financiële regelingen van de 
Rijksoverheid? 
Ruim 250 bedrijven hebben hier een reactie gegeven. 
Volledig overzicht in bijlage 2, veelgenoemde zaken:

- Aanvraagprocedure duurt te lang en financiële nood is te hoog 
=> liquiditeit op korte termijn is groot probleem

- Bedrijven komen niet aanmerking vanwege bijvoorbeeld de SBI-code
(zie ook weergave van SBI-codes in bijlage 3)

- Doorlopende kosten zijn hoger dan de tegemoetkomingen 
- Uitstel van betalingen / aflossingen helpt niet als omzet wegvalt en niet kan worden 

“ingehaald”
- Extra voorwaarden die worden gesteld door kredietverstrekkers bij BMKB
- Zeer veel onduidelijkheid over voorwaarden van de regelingen
- Loketten nog niet geopend, websites overbelast / niet bereikbaar
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Problematiek SBI-codes
Onder welke SBI-code bent u geregistreerd bij de Kamer van Koophandel?

55101 Hotel-
restaurants

55102 Hotels (geen hotel-
restaurants), pensions en 

conferentieoorden
55201 Verhuur van 
vakantiehuisjes en 

appartementen

55202 Jeugdherbergen en 
vakantiekampen

5530 Kampeerterreinen

5590 Overige 
logiesverstrekking

56101 Restaurants

56102 Cafetaria's, 
lunchrooms, snackbars, 

eetkramen e.d.

56103 IJssalons

5630 Cafés

91021 Musea

91041 Dieren- en 
plantentuinen, 

kinderboerderijen

93211 Pret- en 
themaparken

93291 Jachthavens

Ik heb een andere SBI-code, 
namelijk:
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Maar liefst 90 bedrijven hebben een ander antwoord gegeven. 
Een overzicht is opgenomen in bijlage 3. 

In 17 gevallen is er sprake van meerdere SBI-codes. 

In 18 gevallen is er sprake van een landbouwbedrijf als hoofdactiviteit; sommigen van 
hen hebben recreatie als nevenactiviteit, anderen ook niet. Sowieso komt deze groep 
daardoor niet in aanmerking voor alle maatregelen. 

Problematiek SBI-codes
- vervolg -
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Effect van andere bedrijfsactiviteiten binnen het bedrijf

Een veelgehoorde opmerking is dat bedrijven met meerdere soorten activiteiten binnen 
het bedrijf minder impact ervaren van de coronacrisis. Daarom is gevraagd in hoeverre 
er binnen bedrijven sprake is van niet-toeristische activiteiten, de aard van deze 
activiteiten, het aandeel in de totale bedrijfsomzet en de mate waarin deze niet-
toeristische bedrijfsactiviteiten hinder ondervinden  van de coronacrisis. 

120 respondenten hebben aangegeven dat er sprake is van niet-toeristische 
bedrijfsactiviteiten; bij 84 van hen gaat het om allerlei agrarische activiteiten. 

Gemiddeld hebben deze niet-toeristische bedrijfsactiviteiten een aandeel van 35% tot 
40% in de totale bedrijfsomzet – alhoewel dit sterk varieert per bedrijf. 

57 van 120 respondenten stellen dat de niet-toeristische bedrijfsactiviteiten in sterke tot 
zeer sterke mate te lijden hebben onder de coronacrisis. 

Voor deze bedrijven is het niet zo dat het verlies bij de toeristische activiteiten wordt 
gecompenseerd of verzacht door continuïteit bij de andere bedrijfsactiviteiten. 
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Uitstel van investeringen

De coronacrisis heeft in meerdere opzichten financiële consequenties voor bedrijven: 
rechtstreeks omzetverlies, terwijl er sprake is van hoge doorlopende kosten; het 
terugbetalen van reeds gedane aanbetalingen voor boekingen. Maar er is ook sprake van 
een effect op geplande investeringen die in 2020/21 zouden moeten plaatsvinden. 
Uitstel van investeringen heeft direct impact op alle toeleverende bedrijven (zoals de 
bouwsector) en de werkgelegenheid in die sectoren. Daarnaast heeft het een lange 
termijn-effect, omdat het hoge kwaliteitsniveau van de bestemming Zeeland onder druk 
komt te staan en Zeeland daardoor aan aantrekkingskracht kan verliezen voor bezoeker 
en inwoner (vestigingsklimaat). 

Aan ondernemers is gevraagd in hoeverre de coronacrisis impact heeft op deze geplande 
investeringen. 63% van de respondenten zegt dat geplande investeringen door de 
coronacrisis in gevaar komen, 23% kan de gevolgen voor investeringen nog niet overzien. 
Respondenten hebben ingevuld welke investeringsbedragen nu worden uitgesteld. Deze 
resultaten zijn opgehoogd naar de gehele sector en zien er als volgt uit. 

Logies Horeca Overig Totaal

€ 83 miljoen € 20 miljoen € 28 miljoen € 131 miljoen
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Effect voor de Zeeuwse economie

De toeristische keten staat niet op zichzelf en is nauw verweven met een enorm netwerk 
van toeleveranciers in allerlei sectoren. Dit betreft een zeer brede variëteit van sectoren: 
groothandel, schoonmaakbedrijven en wasserettes, afvalverwijdering, energiebedrijven,  
hoveniersbedrijven, caravanimporteurs, bouwbedrijven, enzovoorts. Het uitblijven van 
consumentenuitgaven in toerisme leidt daarmee direct tot omzetverlies in deze sectoren. 

Respondenten zijn gevraagd om te proberen te verwoorden welke impact de huidige 
sluiting van hun bedrijf / andere toeristische bedrijven heeft op de toeleveranciers. Ruim 
330 respondenten hebben antwoord gegeven op deze vraag, een volledig overzicht van 
alle antwoorden is opgenomen in bijlage 5. 

Een weergave van veelgemaakte opmerkingen:
- Toerisme en Zeeland zijn nauw verbonden, dit raakt de gehele economie
- Faillissementen voor kleine toeleveranciers, ontslagen bij grote toeleveranciers
- Uitblijven toeristische bestedingen bij lokale middenstand
- Wegvallen belastinginkomsten bij gemeenten en gevolgen daarvan voor belastingdruk 

en leefbaarheid inwoners
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Bijlagen
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Bijlage 1 
Open antwoorden bij het antwoord ‘Anders’ op de vraag 
‘Welke effecten verwacht u voor uw omzet wanneer uw bedrijf weer geopend mag worden?’ 
 
afhankelijk van het weer zou in  september een inhaalslag kunnen volgen 
afhankelijk van maatregelen 
Afhankelijk van maatregelen andere landen, vnl. België en Duitsland 
alles weer rustig op gang komen en grote feesten en partijen zullen niet toegestaan zijn dus mislopen van deze flinke omzet 
als het niet te lang duurt een inhaalslag, als het herstel na augustus komt een heel veel lagere omzet. 
Annuleringen  heel veel 
annuleringen ben je kwijt 
bedrijf is niet gesloten 
Blijvende beperkingen zolang er geen vacinatie gevonden en uitgerold is. 
bovenstaande afhankelijk van de sluitingstermijn 
Caravan verkoop ligt stil en is voor een aanzienlijk van invloed op de omzet 
Crisis in Dld raakt ons hard. 
Dat valt niet meer in te halen 
de gasten eisen geld terug of omboeken naar 2021 
de maanden  die gesloten moeten zijn   die zijn niet intehalen 
Dezelfde omzet als 2019 
Dit kan nooit ingehaald worden ook vanwege seizoens bedrijf   Half jaar open voor inkomsten voor een jaar 
Een heel voorzichtig Nederland. 
Een verloren jaar 
er zullen wel andere gasten komen, maar als je vol bent in de zomerperiode kan je geen extra omzet hierdoor creëren. De omzet zal dan ook niet ingehaald kunnen 
worden 
gasten die geld retour willen mbt seizoenplaatsen 
gasten die ons schip af willen huren voor een partij in het naseizoen zal ik niet kunnen helpen, omdat alle weekenden nu al vol zitten. kan ook voor alle afzeggingen geen 
alternatieve datum aanbieden dit jaar 
gasten die we nu een tegoedbon geven en straks de woningen bezetten zonder te betalen 
gasten komen niet meteen terug, dit zal tot ver volgend jaar gevolgen hebben. Zeker nu de VRZ er nog een schepje bovenop gedaan heeft. Erg slecht voor het Imago en 
toerisme in Zeeland! 
gasten zullen toch buitenland weer opzoeken uitgestelde vakanties van voorjaar worden dan gepland en geboekt, mogelijk ook nog langere periode met 
besmettingsgevaar, dus lagere aantallen en minder gasten in je zaak mogen hebben. 
Geen 



geen idee 
geen idee 
Geen idee dat heeft denk ik alles te maken met hou het zich verder ontwikkeld en hoe lang t duurt. Als er geen geld meer is kunnen de gasten het ook niet uitgeven. 
geen inhaalslag 
geen inhaalslag. Wat qua opzet is gemist wordt niet meer ingehaald. Omzet ontwikkeling wanneer we weer open gaan op zelfde niveau als vorig jaar in dezelfde periode 
Geen meer gasten dat is Dome droom Je kunt niet wat je verlies terughalen nooit 
geen mogelijkheid voor inhaalslag omdat alle maanden zo goed als vol geboekt zijn 
Geen omzet 
Geen, seizoensactiviteit, dus na 15 september is deze er niet meer 
gemiste omzet blijft weg 
Grote drukte door zowel uitgestelde bezoeken als andere bezoekersgroepen, maar inhalen wordt lastig omdat de bezetting t/m oktober normaal ook al nagenoeg 100% 
is. 
halen schade voorlopig niet in door goeie bezetting in de zomer 
Het geen verloren is, is niet meer in te halen omzet technisch 
Het is nu moeilijk in te schatten hoe de situatie gaat verlopen. 
hetzelfde als voorgaande jaren (hoge bezetting) 
imagoverlies 
inhalen van gemiste vakanties die al gedeeltelijk betaald zijn waardoor de omzet ook langer onder druk zal staan 
je kunt het niet inhalen 
kort seizoen, want 1 nov., sluit de camping 
Laag consumentenvertrouwen, zeer last minute boeken voor komende twee jaar,  flexibelere annuleringsvoorwaarden dus meer annuleringen (andere redenen dan 
Corona) 
lager ivm afgezegde feesten 
lager, doordat nederlanders en duitsers wel naar andere regio kunnen omdat die niet op slot zitten, zal er geen inhaalslag zijn. We worden extra benadeeld 
Lagere omzet daar gasten niet meer durven te boeken, zeker nu Zeeland op deze wijze in het nieuws geweest is. Zal onveilig gevoel geven wanneer er onvoldoende 
ziekenhuiscapaciteit blijkt te zijn bij noodgevallen. 
Lagere omzet door annuleringen evenementen 
lagere omzet door beloofde tegoedbonnen 
lagere omzet door compensatie gasten voorseizoen 
lagere omzet door wegblijven gasten en aankomende economische crisis 
lagere omzet en lagere marge ivm opruiming mode 
Lagere omzet ivm compensatie gemiste dagen arrangementen en seizoenplaatsen 
Lagere omzet omdat herstel te laat in jaar komt. 
Laget omzet door regels 
later boeken groepsacco 



ligt aan wanneer we weer open mogen gaan. Na 1 september is omzet nihiel. Juist voorjaar en zomer zijn hoogtepunt. 
ligt eraan wanneer we open kunnen. als dat na de zomer is  houdt t ":gewoon" op! 
minder verkoop 
mix 
mix van genoemde effecten, maar wel lagere omzet 
mogelijke compensatie door eigen actieve marketing en verkoop 
Niet bekend wat het gaat doen onzeker 
niet in te halen verlies 
niet meer in te halen verloren jaar 
Niet te vorspellen. Zal afhankelijk zijn van hoe veilig de mensen de situatie dan ervaren en van het weer. 
normale omzet 
Normale omzet door winkelend publiek (locals en toeristen) . Wellicht iets meer als er meer toeristen komen. 
Omzet niet meer in te halen 2020 
omzet zal met het huidge verlies achterblijven. We hebben een vergankelijk product. Kamernachten uit het verleden kan ik niet opnieuw verkopen. 
omzet zal niet stijgen, eerder dalen. Ook kunnen verloren nachten van het voorseizoen en pasen en 1 mei weekeind etc niet ingehaald worden. 
Onbekend 
op termijn een kleine piek, mensen zullen in het begin nog huiverig blijven. 
seizoen voorbij (restaurant met seizoenspecialiteiten) 
toeristen zullen angst hebben om te boeken door door maatregelen vrz 
Veel afhankelijk van wat er besloten wordt over de vaste gasten met stacaravans 
Veel minder onderhoud 
Verlies is bij campings niet terug te draaien. 
verlies kan niet meer worden goedgemaakt 
Verlies wordt niet meer gecompenseerd 
Verspreiding van omzet 2020 naar 2021 
Vertrouwen is weg dus mensen worden zeer teurghoudend (zowel economisch als sociaal) 
Vertrouwen moet terug komen en economie zal na dit er anders uit gaan zien omdat dit tot zeker eind 2020 haat duren . 
vervolg met vertrouwde gasten. Op jaarbasis omzetverlies. 
vol is al vol, meer is niet mogelijk 
vooralsnog blijven reserveringen uit. Of het tot een inhaalslag wordt, is voor nu moeilijk in te schatten op dit moment 
Voorzichtig begin van plaatselijke klanten en misschien een verdwaalde toerist 
Vouchers worden ingewisseld dus omzet verdrongen 
waardedaling koop-lodges en -chalets 
wanneer het te lang duurt word het niet meer goedgemaakt 
Wij zitten altijd al vol dus gemiste omzet kan niet ingehaald worden. 



zaalverhuur ligt nu tot na de zomer plat 
zakelijk verkeer komt later op gang 
zal een tijd duren voor de klanten weer komen en er weer bestellingen worden gedaan. 
Zal nooit de prognose 2020 halen. wanneer dan ook open. 
zat al vol dus extra gasten kan niet 
zeer gematigd jaar 
zit altijd al vol, dus kan bijna tot nihil een inhaalslag maken 

 



Bijlage 2 
Open antwoorden op de vraag ‘Welke knelpunten ervaart u bij de financiële regelingen van de Rijksoverheid?’ 
€4000 TOGS komen wij niet voor in aanmerking, aangezien ons restaurant onder de noemer van kantine staat bij de KvK. Daarnaast is het voor ons nog afwachten of de 
Stichting/Vereniging van de golfclub gaan tegemoetkomen in de huurkosten. 

A,. Snelheid graag . We zullen snel zonder cash zitten. Van half maart tot half mei schat ik dat we ongeveer 600.000,-- minder aan inkomsten zullen binnen krijgen. (nu 
loop ik al 170.000 achter). We kunnen hiervan ongeveer 100.000,-- inlopen door uitgaven te schrappen. Het is heel lastig want alles was klaar voor opening dus alles was 
besteld en geïnvesteerd. 
B. Een landelijke regeling voor theaters, sportscholen, campings etc. dat voorschotten niet terug betaald hoeven te worden. Dit afwentelen op consumenten die dit toch 
al hebben betaald. Zuur maar het is niet anders 
C.  Regeling dat campinghouders zich beroepen op overmacht voor het deels niet leveren van services aan vaste gasten. Allemaal niet klantvriendelijk, maar noodzakelijk. 

Aangezien wij niet zijn aangesloten bij een specifieke brancheorganisatie zijn er voor ons geen gemeenschappelijke regelingen van toepassing, terwijl wij toch voor de 
volle 100% te lijden hebben onder de crisis. 

Aanvraag NOW 

aanvraag NOW 

aanvraagprocedure 

Aanvraagprocedure  
Onduidelijkheid betreffende periode, 6 april - 10 mei  - 1 juni? Duidelijker informatie is broodnodig!! 
De regeling kan nooit toereikend zijn,  we hebben net grote investeringen gedaan , kunnen nu niet open maar alle facturen moeten wel betaald én annuleringen van de 
boekingen moeten ook terugbetaald worden. 

Aanvraagprocedure en de mate waarin ik er aanspraak op kan maken. 

Aanvraagprocedure ingewikkeld  
Duurt te lang  
Niet bereikbaar 

Aanvraagprocedure is ingewikkeld 
Weinig informatie 
Duurt lang 

aanvraagprocedure is niet beschikbaar. toereikendheid waarschijnlijk beperkt omdat onze ergste omzet terugloop nog moet komen vanwege geen verkopen, geen 
verhuur, weinig werkplaatsopdrachten. 

Aanvraagprocedure is nog niet bekend. De financiële regeling is nooit toereikend voor de door de overheid opgelegde sluiting en de daardoor gederfde inkomsten. 



aanvraagprocedure, extra accountantskosten. 

aanvraagprocedure, hoogte bedrag, tijdsspanne 

aanvragen kan nog niet aanvraag sites zijn nog niet klaar of zij overbelast 

aanvragen van overheidssteun niet toegankelijk en te  trage oplossingen. Steun komt te laat 

accountant adviseert ons 

Aflossing uitstel is tot einde looptijd. Mijn einde looptijd is eind 2020 dus lost niets op 

Alle genoemde punten plus eventueel bijkomende accountantskosten etc. 

Allereerst de onduidelijkheid over de NOW regeling, vervolgens het uitbetalingstraject. Hoe vlot gaat dat? 
Vakantiegeld uitbetalen is voor de meeste ondernemers geen optie meer vanwege de afwezigheid van omzet. 

Alles is onduidelijk, we hebben nog geen antwoord gekregen betreft de aanvragen die wij hebben gedaan. 

alles van het hier gemelde!! 

Als landbouwer val je bij veel regelingen buiten de boot op dit moment 

Banken gaan misbruik maken met rentes voor een lening. Bedrag wat de overheid betaald is veel te laag. Dus de kans is groot dat na het seizoen het personeel alsnog 
ontslagen moet worden. 

Banken kijken met name naar wat vastgoedeigenaren doen voordat er een lening of krediet verschaft wordt. 

Ben Bang dat het lang duurt voor er een bedrag uitgekeerd word 

Beste ik ben geen account en kan de meeste vragen niet juist beantwoorden.. dus heb ik ze open gelaten. 

Bij mij is nog niet zoveel bekend wat welke regeling inhoud met de daarbij behorende voorwaarden. Op dit moment heb ik geen personeel, dus voor de regeling 
tegemoetkoming loonkosten kom ik niet in aanmerking. De Borgstelling MKB-kredieten hoop ik wel voor in aanmerking te komen, maar hoe gaan de banken hiermee 
om? De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers zou ik misschien ook voor in aanmerking komen, maar dit weet ik niet zeker. 

BMKB: is eigenlijk een "dure" lening. De provisie over het bedrag waar de staat garant voor staat is 3,9% en er moet in 2 jaar afgelost worden. En het duurt zeker 2 weken 
voordat je weet of je ervoor in aanmerking komt. 
Tegemoetkoming in loonkosten: uitbetaling laat lang op zich wachten, onzeker wanneer je dit krijgt. 

Bureaucratie en lange wachttijden voordat aanvragen afgewikkeld zijn. 

Daar ben ik nog mee bezig. Komende week moet duidelijkheid geven 

dat de aanvraagprocedure nog steeds niet werkt voor tegemoetkoming van 4000,- 



Dat het allemaal erg lang duurt voordat er iets online is om aan te vragen. EN als je het wilt gaan aanvragen is de site overbelast 

Dat het alsnog lang duurt voordat er duidelijkheid is bv over de 4000 euro. Aanvragen met een DigiD of eherkenningsmiddel. Die je dan niet hebt?  
Vorige week hebt ik bbz aangevraagd via onze gemeente nog geen reactie. Tozo kunnen we ook aanvragen is dat hetzelfde als bbz? Belastingvoordeel is niet van 
toepassing omdat alles al betaald was. Personeel is allemaal op 0 uren basis hoe nu verder als we weer open mogen blijft iedereen wel?  
Thuissituatie wij beide geen inkomen en onze dochters ook niet want die werken op 0 uren basis in hetzelfde bedrijf.  
Veel is onduidelijk nog.. 

dat het geld te laat komt! 

Dat het nog niet duidelijk is wanneer er een tegemoetkoming komt voor de loonkosten,en de gemeente vraagt onjuiste informatie met de aanvraag TOZO. Dit is erg 
verwarrend. 

Dat we tot storting van overheidsregelingen en andere aangevraagde financiering niet aan onze betalingsverplichtingen kunnen voldoen. We blijven toch een seizoens 
bedrijf en begin maart is het reserve potje nagenoeg leeg normaal begint dat in maart weer binnen te komen. We hebben nog niet de buffers zoals bedrijven die dit al 
tientallen jaren doen. We zitten hier nu 4 jaar. 

Dat we tussen wal en schip vallen. Afhankelijk van scenario wel ca. 20% omzetderving, maar te weinig om voor regeling in aanmerking te komen. 

Dat wij bij de KvK als 'agrarisch' ingeschreven staan. De minicamping is neventak van het agrarisch bedrijf, zoals altijd als eis geweest bij de gemeente Veere. Zonder deze 
recreatietak is ons agrarisch bedrijf echter niet levensvatbaar. Maar voor een financiële tegemoetkoming kunnen we niet in aanmerking komen. Dit zou bijzonder 
wenselijk zijn (zeker ook gezien het feit de aardappelmarkt totaal ingestort is en onze aardappels (die nog in de schuur liggen) en dat heel hard drukt op het inkomen van 
het akkerbouwbedrijf. 

Datum van uitbetalingen, 
Voorwaarden van de regelingen. 
Voorwaarden bij herfinanciering 

De 4000 euro staat in geem verhouding tot de werkelijke kosten e cl personeelskosten. Bij ons tot 10 mei  niet gedekte kosten 80000 euro na aftrek 4000 euro 
compensatie 

De aanvraag procedures is in werking gezet voor tijdelijk Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, het is niet zeker of je dit ook krijgt en vanaf wanneer deze 
tegemoetkoming uitbetaald wordt en welk onderdeel van de looncomponenten dit betreft. 

De aanvraagprocedure en de voorwaarden vanuit de kredietverstrekkers. 

De aanvraagprocedure van alle punten. Bij de gemeente ivm het eigen minimun sociale loon waar ze zelf niet van oo de hoogte zijn.  
 
Rijksoverheid continu de site over belast. 
 
Een krediet verstrekt zien tw krijgen canuit qredits is net zo veel werk als anders. Net zoveel punten voor de boekhouder als ieder andere aanvraag, dit terwijl er 90 
procent gedekt word en dit tereijl er jn de conferentie is verteld dat het veel soepeler gemaakt zou worden 



De duur hiervan. Zal geen maanden moeten duren voor er centjes op de rekening staan. In dit geval over de compensatie regeling van 4000 euro. 
Daarnaast is dit niet genoeg alle kosten te dekken. 

de eenmalige tegemoetkoming is niet voor bedrijven die op het woonadres gevestigd zijn. Bij een minicamping is het juist een voorwaarde dat je bij het bedrijf woont dus 
aan die voorwaarde kunnen wij nooit voldoen 

De eventuele lange terkijn waarop het geld daadwerkelijk komt.  
Daarbij komt dat we in een unieke sitiatie van overname zitten per 1 april 

De financiële regelingen hebben wij nog niet in beeld, 
we zijn nog druk doende met onze klanten. 

De maatregelen waarin de regelingen toereikend zijn voor onze situatie 

De mate of de regeling toereikend zijn voor mijn situatie. Als wij lang dicht blijven, moeten wij uiteindelijk wel de kosten die uitgesteld zijn (denk aan bijv. loonheffingen)) 
terugbetalen. Die kosten moeten wij nu teruggaan verdienen in een korter termijn. Denk voor velen die een haalbare zaak is. 
Veel toegezegd, maar er moet snel vergoedingen/voorschotten/ondersteuningen komen. 

De mate van de regeling of die toereikend is voor onze bedrijfssituatie 

De periode van uitbetaling. Ik ben op 1 januari 2020 gestart en heb nog geen vet op mijn botten. Eergisteren de lonen betaald en nu is mijn financiele ruimte 0. Het zou 
fijn zijn als op korte termijn tot betaling overgegaan wordt! Daarnaast is € 4.000,00 een mooi bedrag, maar voor mij een druppel op de gloeiende plaat. De bank heeft mij 
fantastisch geholpen door extra ruimte te geven om de salarissen over te kunnen maken. 

De regeling is per onderneming. Wij hebben 1 VOF met daarbinnen drie verschillende bedrijven, allen in recreatie/dagrecreatie. We lopen dus op alle drie bedrijven 
inkomsten mis en kunnen maar 1x ondersteuning aanvragen. 

De regering kan net zo mion in de toekomst kijken als ik dus maken zij ook fouten. 
Toch benik blij ion Nederland te wonen en ben trots Nederlander te zijn 

De schade is groot. Voorwaarden waardoor we er niet voor in aanmerking komen. 

De site van de overheid werkt niet door de vele aanvragen 

De voorlopige beperking Togs in relatie tot de codering bij de KVK.  
Dat is niet juist . Die code is nooit voor mij van enige importantie geweest en nu wel 

Deze bedragen dekken in de verte onze kosten niet. 4000 euro voor 3 maanden is een lachertje. En er is een situatie gecreeerd waarbij personeel meer geld ontvangt dan 
de ondernemers.  
 
Als ondernemers betalen wij ieder jaar heel veel aan inkomsten belasting. Ik snap niet dat KHN het pikt dat wij dan nut 4000 euro worden afgescheept voor 4 maanden. 
Daarnaast is het ene bedrijf ook nog eens veel duurder dan het andere dus iedereen hetzelfde is ook echt geen passende oplossing. 



Dit ligt eraan hoe lang de sluiting zal duren. 

dit wordt door onze accountant verzorgd. Momenteel nog geen inzicht in. Echter uitstel van belastingen is geen oplossing alleen. Er is een dramatisch omzetverlies. Dus 
aanvullende kredieten zijn noodzakelijk om dit te kunnen overleven. Tevens zijn de boekingen die nu niet doorgaan verzet naar een latere periode waarbij de omzet op 
dat moment dus ook uitblijft dat betekend in 2021 ook nog een financieel moeilijk jaar maar beduidend minder omzet 

Door drukte nog niet het noodloket kunnen bereiken 

Doorlooptijd 

Doorlooptijd en beschikbaarheid van de website voor aanvraag, voorwaarden Rabobank voor de toetsing 

Duurt allemaal erg lang !!! 

duurt allemaal erg lang voor dat er uitbetaling komt 

duurt allemaal te lang, systemen werken slecht kijk nu weer naar de eenmalige tegemoet kosten. Aanvraag bij de bank ligt er nu al 5 dagen nog niets vernomen. 
Overheid werkt veel te traag in crisissituaties. Een ondernemer is gewend direct actie te nemen op vragen vanuit de markt dit zie je niet terug bij overheden en banken 

Duurt allemaal veel te lang en te complex 

duurt lang voordat loketten open zijn 

Duurt lang, website overbelast, aanvraag gaat traag dwz je moet eerst van alles invullen, dan gaan ze bekijken of je in aanmerking komt en DAN pas mag je een aanvraag 
doen. 

Duurt lang.overheid en banken uitkeringen pas vanaf circa20 april is meer als een maand.onzekerheid 
Regeling niet toereikend is lap middel denk dat door deze trage omstandigheden bij diverse instantie en langdurig wachten op bepaalde toezeggingen van ministerie circa 
30 tot 50 % van de ondernemers stopt of failliet gaat binnen nu en 1jaar. 

duurt te lang 

Duurt te lang, websites voor aanvraag overbelast, 
enorm omzetverlies dit jaar, bedrag niet toereikend. 

Duurt veel te lang en lang niet toereikend 

Een vergoeding voor gederfde omzet en winst is onwaarschijnlijk in deze regelingen. We zijn een bedrijf met een relatief lage kosten structuur en veel eigen arbeid en die 
wordt niet vergoed. 

Er is voor ons geen regeling omdat de SBI code niet actueel is. 

Er word geen rekening gehouden met vraaguitval in de toekomst. Lijkt nu allemaal ok, maar ik weet zeker dat dit ons in het najaar ook hard gaat raken 



Er worden veel aanvullende gegevens gevraagd, veel administratie. Volgens registratie Kvk kom ik (nog) niet in aanmerking voor de TOGS terwijl we wel in die sector 
vallen? 

er zijn allerlei regelingen maar niks werkt of is nog actief. 

financiële problemen zijn pas later in het jaar duidelijk. 

gaan we nog uitzoeken, het is pas vanaf morgen van kracht. 

Garantie stelling voor vouchers uitgereikt aan gasten. 

Gebrek aan snelheid en eenvoud 

Geen bijdrage van overheid omdat inschrijving kvk op landbouwbedrijf staat 

geen idee wat de mogelijkheden zijn 

Geen idee. 

Geen mogelijkheid om melding te doen 

Geen status update van de voortgang van de aanvragen. 

Geen, nog niet aangevraagd 

Geld komt te laat vrees is. Heb namelijk al 60000 aan kosten betaald. En dat gaat hard door en er komt nul (!) binnen. 
Cashflow is altijd rond 1 april op dieptepunt. In mei betaling vakantiegeld. De vaste kosten zijn enorm en dan is 90 % van personeel wel veel, maar volstrekt onvoldoende. 
Denk aan huur pand/ ondergrond., verzekeringen, energie pand, onderhoudskosten 

Heb geen financiele regeling nodig zolang ik het stageld van de vaste plaatsen en seizoenplaatsen maar niet hoef terug te betalen. 

Heb me er nog niet heel erg in verdiept, omdat het tot nu toe nog niet noodzakelijk is, wel alvast 1 punt: 
-Werknemers die niet mogen werken vanwege verkoudheidsverschijnselen (maar onder normale omstandigheden niet ziek thuis zouden blijven) kun je niet ziekmelden 
bij je verzuimverzekering en moet je dus zelf betalen, ook al heb je al een dekking vanaf 2 weken of eerder. 

Heel veel beloven en dan heel onduidelijk waar je moet zijn veel papier werk lang wacht tijden 

heel veel onduidelijkheid over de mogelijkheden bij iedereen ook bij de gemeenten .  En de lange aanvraag tijden. 

Het bedrag is niet afdoende om mijn vaste lasten te dragen. 

Het duurt te lang 

Het duurt te lang voordat men zich kan aanmelden. NOW site nog niet beschikbaar 

Het duurt wel erg lang alvorens alle loketten open zijn. 



het is allemaal nog veel te vers, geen tijd genomen om alles inhoudelijk te kunnen bestuderen 

Het is bij ons lastig aan te geven wat voor gevolgen het allemaal zal hebben. Wij komen uit een winter seizoen waarin we geïnvesteerd en dus de pot leeg is en nu zou 
vanaf maart april de pot weer aangevuld worden. Maar nu lopen we EN die extra's is en moeten we dit opmaken aan zaken zoals allerlei kosten die we gedaan hebben. 
En er komt 0,0 binnen. 

het is niet duidelijk waarvoor je in aanmerking komt 

het is op zich zelf goed geregeld al zijn de voorwaarden van de regeling wel gewijzigd.  
ook de bank wil allerlei documenten ontvangen waarbij nu absoluut niet duidelijk is wat de gevolgen zijn omdat we niet weten tot hoe lang deze maatregelen van sluiting 
gaan duren. 
gederfde omzet zal niet door de overheid worden vergoed maar is als we tot 1 juli of langer dicht moeten zijn de kosten dusdanig hoog dat ook de vaste kosten niet of 
lastig te financieren zijn. 

Het is veel te weinig om de kosten te dekken. Het gaat heel lang duren voor het uitgekeerd is. 

Het ontbreekt in het gehele aanvraag proces aan duidelijkheid en een snelle afwikkeling. 

Hoe ga je om met personeel wat elk jaar pas 1 april een contract krijgt.  Wij willen hetzelfde personeel ook weer inzetten in het seizoen zodra het kan. Voor het personeel 
heeft dit grote gevolgen als we gaan wachten tot 10 mei en ze dan pas wat aanbieden. 
Kan een DGA en zijn vrouw ook beroep doen op de looncompensatie? bijvoorbeeld 
veel vragen en we krijgen veel info  
Camping dicht houdt niet in dat personeel thuis zit nu moeten we de tuinen gaan onderhouden van de gasten gras maaien bijvoorbeeld geen inkomsten maar wel werk 
aan deze gasten. Ook op de veldjes gaan deze werkzaamheden gewoon door. Bij de horeca is dat makkelijker daar zijn geen inkomsten maar is op dit moment ook geen 
extra werk 

Hoogte van de bedragen en de snelheid waarin deze nodig zullen Zijn 
Ik schat het omzet verlies over 2020 vergeleken met de vorige 3 jaar op 27%.  
 
Mrt - 50% 
Apr -100% 
Mei -  75% 
Jun -  50% 
Jul   -  25% 
Aug -     5% 
(Maandomzetten in € verschillen) 
Rest jaar 5% recessie 
Op een omzet van 600.000€ 
zou dit dan 150.000€ worden. 
In de kosten valt wel iets maar niet al veel te snijden. 



April wordt kritisch.  
Wij gaan het net redden, verwacht ik. 
Stay safe. 

hoop op een snel optrede van bank en belasting 

Horeca in zeeland leeft van het toeristenseizoen. Dat begint nu. In deze maanden moeten wij het verdienen om de winter door te komen. We zijn nu net uit de winter. 
Buffer is op. Omzet valt niet meer terug te verdienen. Weg is weg. Die tegemoetkoming van 4000 euro volstaat totaal niet. Uitstel van betaling of krediet heeft geen zin 
omdat t niet meer terug te verdienen valt. 

Houden geen rekening met akkerbouw plus mini camping. Überhaupt niet met akkerbouw!! 
Aardappelen die verkocht zijn en niet opgehaald worden 😟😟 

Ik ben net begonnen met een 2e restaurant . Deze zaak is ondergebracht in mijn al reeds bestaande kvk-nummer. Hierdoor kom ik in aanmerking voor een keer de 
tegemoetkoming terwijl beide restaurants dicht zijn. Dit is niet eerlijk en zou aangepakt moeten worden. 

Ik denk dat ik geen gebruik hier van zal hebben 

ik heb niet veel vertrouwen in toegezegde overheidssteun 

Ik heb waarschijnlijk de verkeerde ondernemersvorm voor TOZO. Ik ben kleine zelfstandige met BV , met alleen mezelf in loondienst.  Dan ben je automatisch Directeur 
Groot Aandeelhouder.  En wat moest er nu ingevuld worden bij inkomsten. Die je normaal uit de zaak haalt of die je nu uit de zaak haalt. Goed loon t.o.v. geen loon. 
TOGS, heb niet de juiste SBI code , maar wel zwaar gedupeerd.  Ik heb echt wel gekeken wat nu de beste SBI code was voor mijn onderneming. Maar nooit echt kunnen 
vinden dus maar zo gelaten, zoals die was omschreven uit het verleden.  Ik sta te boek als financiele holding met een nevenactiviteit. Die SBI code is veel te belangrijk 
gemaakt in de procedure :(.   Nooit kunnen inschatten dat mijn kvk inschrijving zulke gevolgen kon hebben. Voelt als heeel  erg onrecht. 

Ik verwacht hierin begeleiding van onze accountant 

Ik vind het lastig om aan te vragen en het duurt lang voordat je antwoord krijgt. Het blijft dus een beetje onzeker 

ik was nog niet ermee bezig 

ik weet het allemaal ook niet meer hoor 

In eerste instantie komen wij niet in aanmerking voor de 4000 euro regeling, misschien komt daar nog verandering in, wij zijn Bakkerswinkel met zitgelegenheid in 
binnenstad Middelburg 

info site was gecrashed, verder overleg gaat via accountant. 

Informatie is versnippert 

Informatie voorzieningen 

ingewikkelde aanvraagprocedure, onduidelijke / onvolledige communicatie, waarschijnlijk ontoereikend 



Is lastig nu een inschatting te maken hoe dit gaat lopen. Regelingen zijn, begrijpelijk, nog niet in detail bekent en duur van de maatregelen ( begrijpelijk ) zijn nog niet 
bekent. 

Kan hier moeilijk antwoord op geven. De aanvragen zijn verstuurt, de aanvraagbevestigingen zijn binnen. 
echter zijn er nog geen toezeggingen gedaan op deze aanvragen. 

Knelpunt is: Bij minicamping is het verplicht een landbouwbedrijf te hebben. Deze moet als hoofdaktiviteit ingeschreven staan. 
Ik werkelijkheid brengt de toeristische tak veel meer op dan het landbouwbedrijf. Het 2e knelpunt is dat men als minicamping dit op je bouwkavel moet doen, dus op je 
woonadres. Wjj hebben er niet voor gekozen dit op hetzelfde adres te doen maar was ook  verplichting.  Deze beide verplichtingen zouden nu betekenen dat we geen 
financiële steun krijgen.  
Een "boerin" heeft haar eigen baan. De toerisme. Deze baan heeft nu geen inkomsten.  
Percentages was moeilijk in te vullen. niet zo veel kans van gegeten. 

Komt het op tijd? 

Krijg geen reactie op aanvraag 

Kvk nummer staat als hoofdinkomen agrarisch, dus dan kom je niet in aanmerking voor TOGS 

kvk nummer staat op agrarische onderneming 
telefonisch erg slecht bereikbare instanties 

Lange aanvraagprocedures. 

Langzaam op gang, betalingen (loon) moeten doorgaan terwijl er nog geen openstelling regeling is. 

Leeftijd   en ander werk van de vennoot 

Liquiditeit op korte termijn 
Uitblijven van duidelijkheid omtrent regelgeving 
Vallen medewerkers die na 1 maart aangenomen worden onder TNOW regeling 
Op welke omzet daling wordt de tnow bepaald 
Wat voor compensatieregeling komt er voor gemiste omzet? 
Uitstellen van afllossingsverplichting voor een half jaar helpt niet. Moet minimaal een jaar zijn ivm seizoenseffect horeca zeeland 

liquiditeit probleem 

Loketten niet bereikbaar  
Recreatiesector komt nog niet in aanmerking voor bepaalde regelingen. 
Uitstel en geen afstel van diverse belastingen. 

loketten nog niet open,door banken toch nog verplicht om allerlei rapporten te laten maken dus extra kosten 



loketten veelal nog gesloten. 
Krediet bij de bank moeilijk omdat we nog nooit krediet nodig gehad hebben!!! 

Loketten zijn vrijwel onbereikbaar vanwege de grote hoeveelheid aanvragen. Dit is begrijpelijk, maar hierdoor weet ik nog niet zeker of ik van de bovenstaande  
regelingen gebruik kan maken. 

mate waarin de regeling toereikend is om de winter te overbruggen als de corona situatie aanhoudt. We zijn een gezond bedrijf, echter is de zomer van cruciaal belang 
om de winter door te komen. Er zijn reeds investeringen gedaan dit jaar in vaste contracten en in het restaurant waardoor de liquiditeit niet toereikend zal zijn in januari 
als deze situatie zich blijft voordoen. 

Medewerking verhuurders. Deze houden zich ver van hulp of medewerking 

Meeste is uitstel van .... 

met name het tempo van de toezeggingen, er moet met spoed concreet worden gehandeld. Banken moeten eens positief meewerken in deze bizarre omstandigheden en 
niet altijd maar het mes op de keel willen zetten. als ze de MKB willen redden zullen ze snel en positief moeten meewerken. 

Mijn bedrijf bestaat pas sinds oktober 2019 (dus geen 1225 uur) daarnaast geen fysiek adres buitenom privé adres (kantoor-aan-huis) 

Moeilijke aanvraag procedures net zo als bij subsidie aanvragen. Zodat je net niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Dat is namelijk mijn ervaring met de 
overheid dat je niet krijgt waar je eigenlijk recht op hebt. 

moet ik mij nog in verdiepen 

Moet niet te lang duren met uitbetalen. 

Momenteel niet de juiste sbi-code om voor de tegemoetkoming ondernemers in aanmerking te komen 

Niet beschikbaar of te weinig capaciteit van de online aanvraagdienst. 
Onduidelijk welke voorwaarden er gelden om in aanmerking te komen voor diverse regelingen. 

niet duidelijk 

Niet toereikend en uitsel belasting is later niet op te brengen!! 

niets weegt op tegen het bedrag van 20.000 euro per week die we zouden verdienen in de vakanties en weekenden (Duiste Belgische en Nederlandse vakanties) en 
waarop heel het bedrijf is berekend.... 

Nog geen, maar dat komt omdat we de steunmaatregelen vandaag pas gaan aanvragen en dan wellicht tegen allerlei problemen aanlopen. 
Waar wij weet ik niet"  hebben ingevuld heeft ook te maken met voorstaande. 

nog geen. molen gaat eerst nu lopen 

Nog niet bekend bij diverse instanties 



Nog niet duidelijk genoeg of ik voor deze regeling in aanmerking kan komen 

Nog niet goed opgetuigd.  
Banken reageren niet.  
 
Regeling recreatie nog niet ingevuld. 

nog niet in verdiept, vooralsnog lijken de voorwaarden me niet erg duidelijk 

Nog niet mee bezig geweest, eerst worden de vragen van onze klanten zoveel mogelijk beantwoord 

Nog steeds geen duidelijkheid mbt NOW. Loonsom is rond de €200000 per maand. 

NOW geen loket aanwezig, Belastingdienst nog geen antwoord, TOZO sbi code staat niet in de lijst, gemeentelijke belastingen nog geen antwoord 

NOW wel aangekondigd maar regeling niet duidelijk. Nu al wel aan het uitbetalen en geen zicht wanneer ontvangst kan komen en ook niet wanneer de 
laatste 20% daarvan zal komen. GO-regeling contact over gehad met Rabo en ABN maar beiden geven aan dat de regeling nog uitgewerkt wordt dus geen 
zicht op wanneer en onder welke condities die aangevraagd en ontvangen kunnen worden. 

Omdat we bij ons bedrijf wonen komen we al niet in aanmerking voor een vergoeding. Maar een camping niet bij je bedrijf volgens mij ook niet. In de noodverordening 
staat dat toeristen niet mogen overnachten. Toiletgebouw mag niet open.  Ik snap wel dat ze dat zo neerzetten want dan hoef je eigenlijk je bedrijf niet te sluiten. Ze 
hopen dat wanneer je alles op slot doet mensen weg zullen blijven. Wij hebben veel seizoen plaatsen en voorseizoen plaatsen. Als ik die allemaal terug moet betalen ben 
ik bijna mijn hele omzet kwijt. Bij de RVO op de site krijg ik dit antwoord Nee, op basis van de SBI-code "5530 - Kampeerterreinen" van uw hoofdactiviteit kunt u geen 
aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19. Ja en dan???? Lijkt mij een behoorlijk knelpunt. 

onbekend 

Onbekende procedures, veranderende aanvraagprocedures, onduidelijkheid (bv hoe om te gaan met flexibele uren, wat moeten we uitbetalen over maart? wat krijgen 
we van d eoverheid als compensatie), hoe lang duren de maatregelen 

Onduidelijk  waarvoor je  in aanmerking komt. Een noodlening aangaan en er gelijk  rente en aflossing over moeten  gaan betalen! Waarvan? Er zijn helemaal  geen 
inkomsten  meer!!! In ieder geval  veel te weinig om vast kosten te betalen en dan ook nog geld terug geven voor annuleringen 

Onduidelijk als bv vorm wat wel en wat niet geldt 

Onduidelijk waar ik bij hoor gezien 
De verschillende bedrijfsactiviteiten en het feit dat ik medici onderdak verleen. 

Onduidelijk, formulieren ingevuld maar nog geen antwoord of vergoeding binnen gekregen. 

Onduidelijkheid en chaos. M.n. gemeente Sluis kan de massale aanloop niet handelen en de ambtenaren zijn niet capabel om een goed antwoord te geven (maar what's 
new...). 



Onduidelijkheid en snelle tegemoetkoming.  Liefst zsm open om ons niet kapot te maken 

Onduidelijkheid m.b.t. compensatie in geval van lokale noodverordening (veiligheidsregio Zeeland) 

Onduidelijkheid of we voor bepaalde regelingen in aanmerking komen. 

Onduidelijkheid over alle regelgevingen mbt compensatie. Slechte communicatie overheid. Openstellings criteria veranderen continu. Weet niet waar we aan toe zijn 

Onduidelijkheid over de regelingen : 
% van omzet? 
 welke periode is de benchmark? 
Wanneer wordt het geld uitgekeerd. Liquiditeit is key op dit moment. 4000€ is druppel op gloeiende plaat 

Onduidelijkheid over de toepassing van de regeling. Wachttijd tussen bekendmaking regeling en daadwerkelijke financiële tegemoetkoming personeelskosten. 

Onduidelijkheid over NOW in relatie tot onze situatie waarbij wij al ons personeel via Payroll in dienst hebben. 

Onduidelijkheid over of wij hier recht op hebben. 

Onduidelijkheid. Waar kan ik me melden voor deze regelingen? 

Ons bedrijf heeft 2 takken. bij KvK staat akkerbouw als hoofdtak aangemeld. 
bij aanvraag TOGS COVID-19 staat de SBI code van minicampings, woning en chaletverhuur niet genoemd in de rij om aan te vinken en kunnen we de eenmalige 
tegemoetkoming dus niet aanvragen op dit moment. 

ons personeel wordt verloond door payroll, ik ervaar dat dit bedrijf vooral aan zichzelf denkt. We hebben advies gehad om ze niet te alten werken, dan weer wel, dan 
wilde ze de niet gewerkte uren weten, zodat we een 100% factuur kregen die later weer gecrediteerd zou worden.... das dus voorfinanciering van het payrollbedrijf. 

Onze SBI-code dekt niet wat we doen. Wij vallen nu (en logisch ook) niet onder de noodmaatregel (ad €4000). "Vervaardigen geconcentreerd groente en fruitsap". Dat 
doen we niet eens we maken VERS sap en VERKOPEN dat ook direct aan consumenten. We vallen overal buiten de boot. We zijn eigenlijk een soort snackbar of ijssalon 
voor sap&amp;smoothies, salades. We zijn sinds onze start aangesloten bij KHN, we hebben een exploitatievergunning, we hebben de milieumaatregelen moeten volgen 
(o.a. maatwerk vetput), BIBOB onderzoek etc. Maar door de SBI-code vallen we nu niet onder horeca. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, kan je niet met iets anders (zie 
voorgaande opsomming) aantonen dat je wèl onder de noodmaatregelen valt!?!? 

Onze sector staat niet als getroffen sector geregistreerd met de SBI code. Terwijl we al wel stilliggen vanaf 15 Maart. 

onzekerheid over toekenning regelingen. 

Op basis van de nu bekende SBI code krijgen we nog geen TOGS. Wij denken dat dit niet terecht is. Aangezien wij wel degelijk financieel zwaar getroffen zijn. De uitstel 
van belasting hebben we aangevraagd. Nog geen bevestiging van ontvangen. De loonkosten regeling is nog niet exact bekend maar rekenen wij wel op vergoeding. 

Op dit moment nog onduidelijk hoe de compensatie/schade verrekend kan worden. Wij willen graag zo spoedig mogelijk antwoord wat te doen met onze gasten die ons 
aansprakelijk gaan stellen omdat wij vanaf maandag 12.00 uur niet meer kunnen leveren waarvoor ze betaald hebben. 
Wij geven de gasten nu de mogelijkheid tot omboeken echter vanaf maandag kunnen zij ons in gebreken stellen. Wie betaalt die rekening want die zal hoog zijn. 



Overheid moet elke ondernemer zzp er van klein tot groot aanschrijven volgens de KVK nummers en precies uitleggen hoe en wat 

overvolle websites en geen reactie op ingevulde aanvragen 

personeelskosten worden voor een groot deel vergoed, de overige kosten lopen gewoon door 

procedure gaat te lang duren.  Probleem is ook dat je de gehele zomer nodig hebt om de winter door te komen. 

redelijker wijs gezien de snelheid waarmee het opgetuigd moet worden, zijn nog niet alle ins/outs bekend 

Regeling is niet toereikend voor onze sector, onze SBI code is uitgesloten van steun terwijl we nu verplicht dicht moeten door de maatregelen van de VRZ en ook de 
huurders moeten annuleren en terugbetalen. Uitstel van betalingen is ook geen afstel. Dit zal gewoon alsnog betaald moeten worden, maar zonder inkomsten zal dit op 
een later tijdstip voor enorme problemen zorgen. We houden ons hart vast en maken ons veel zorgen over de periode na Corona. De regionale maatregelen geven ons 
een nekslag als ze deze niet snel aanpassen en de landelijke maatregelen blijven volgen. 

Regelingen zijn niet direct toegankelijk en snel en efficient te regelen: sites overbelast en voorwaarden en details en aanvraagproces relatief laat pas beschikbaar. Periode 
tot daadwerkelijke uitkering duurt daardoor ook te lang. Ook is het niet eerlijk/fair dat v.w.b. de NOW gekeken wordt naar alleen omzetrealisatie.  Er zijn nu bedrijven die 
blijven ondernemen, bv. door Take Away en Delivery op te zetten , daarbij kosten maken, maar zeker niet al hun personeel kunnen inzetten, die worden straks gekort op 
de NOW en er zijn ook ondernemers die om donaties vragen, om het bedrijf in de lucht te houden, zij worden niet gekort, maar doen eigenlijk 2 x een beroep op de 
maatschappij. Dit is een onrechtvaardige situatie. Ook is het vreemd dat geen rekening gehouden wordt met gemaakte kosten, de bedrijven die nu voor Take Away en 
Delivery gaan, maken extra kosten, maar daarmee wordt geen rekening gehouden, het zou eerlijker zijn om te kijken naar gerealiseerde winst en daarop de mindering 
van de NOW te baseren. Ook zouden bedrijven die simpelweg hun hand ophouden, ook gekort moeten worden, omdat er ook cash flow wordt gegenereerd, maar niet 
door eigen inspanning. 

SBI code staat op landbouwactiviteiten 

Sbi code voor TOGS niet gehonoreerd, moeilijk om aan te tonen wat de vaste lasten precies zijn, dit vanwege zakelijk/prive op hetzelfde adres. Ik ga hiervoor de 
accountant advies vragen 

SBi codes die ik niet heb en ook bij inloggen KVK grote problemen want dit lukt niet site ligt plat. 

SBI komt niet voor in de lijst van de rijksoverheid.  
Het bedrag van 4000 euro is lang niet toereikend als we het halve of zelf gehele seizoen missen.  
Ik heb verder nog niet gekeken wat de voorwaarden zijn vanuit kredietverstrekkers. 

Site niet te bereiken heden morgen. Wel begrip voor de situatie. 

site overbelast of uit de lucht en waar heb ik nu echt recht op. verder heb ik de zaak overgenomen per 01-01 en een aantal regelingen vervallen hierdoor. Juist startende 
ondernemers hebben het extra moeilijk door  sluiting 

Site van RIVM was niet bereikbaar en de genoemde bedragen zijn zeker niet toereikend. 



site voor aanvragen loopt vast / niet precies duidelijk hoe het nu zit met die 90 % regeling loonkosten / hoe lang het gaat duren ivm werven aantal part timers voor 
seizoen juli aug sept = toer seizoen 

Site was overbelast 

Sites liggen plat, nadat mijns inziens eea pas zeer laat op gang kwam 

sites overbelast 

Snel handelen.  
Als restaurant aan de kust moeten we onze centen verdienen in de zomer om 5 maanden winter te kunnen overbruggen. Wanneer we dit deze zomer niet kunnen zullen 
de problemen echt groot worden 

snelheid 

Systeem ligt eruit. 
Wat worden decriteria. Het duurt te lang. En vooral de snelheid van uitbetalen wordt nijpend. 

te ingewikkeld 

te laat op gang komende regelingen, vastlopende aanvraagprocedures, omslachtige aanvraagprocedures, onduidelijke aanvraagprocedure, onzekerheid over afhandeling, 
4 weken afhandelingstermijn is te lang 

Te lang onduidelijkheid 

Te lange procedures, wachten op het geld. De afhandeling duurt te lang. 

Te onduidelijk vooral de TOZO en bbz daarin is de gemeente sluis in ieder geval erg onduidelijkheid en 1500 max per huishouden is te weinig als er 0 inkomen is met een 
hypotheek van 1200 euro en 2 opgroeiende pubers.. 

te weinig informatie 

Tegemoetkoming 4000 euro kleine pleister op de wond voor deels dekken van doorlopende kosten 
NOW afwachten van duur afhandeling, hopelijk voor de volgende salarisronde van april zodat loon doorbetaling is gewaarborgd 
Extra krediet is voor ons nu een slechte optie omdat we net half jaar open zijn op nieuwe locatie waarin flink is geïnvesteerd, ook met financiering 
TOZO, compleet afhankelijk van uitvoering gemeente Sluis, die tot nu toe al de nodige steken heeft laten vallen. Daarbij is de TOZO zeer nadelig voor levenspartners die 
ook samen in een VOF zitten. Allebei fulltime werkzaam in de onderneming, maar TOZO mag maar 1x aangevraagd worden. Niet eerlijk tov van bijv. ZZP'er die samen 
woont met iemand in loondienst en ook aanspraak kan maken op 1500 euro als inkomensondersteuning. 

tegemoetkoming omzetverlies (liggeld)zonder dat we hiervoor direct veel werknemers naar huis moeten sturen 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS; eenmalige tegemoetkoming van € 4.000): doordat onze SBI-code  op SBI-code "0111 - Teelt van 
granen, peulvruchten en oliehoudende zaden" staat vallen we buiten de regelingen van getroffen sectoren 



tijd.......onzekerheid.............het verloopt te traag 

Tijdsduur 

tot nu toe nog geen behalve dat sites plat liggen 

tot nu toe weinig bekend of een minicamping in aanmerking komt voor deze regelingen en waar je je bedrijf aan kunt melden 

Tozo is erg onduidelijk. Wij zijn een VOF zonder vast personeel. Gemeente Sluis weet op dit moment niet of we er recht op hebben. 
Wat zou het vervolg zijn op deze regelingen als we langer gesloten moeten blijven, of in het slechtste geval, als we het volledige seizoen missen. Ons werk en deze regio 
zijn erg seizoensgebonden. 
Hoe wordt er omgegaan met de precario van 2020? Wordt deze kwijtgescholden en andere belastingen? En de IB van 2019 hoe wordt daarmee om gegaan? 

TOZO: In veel kleine toeristische bedrijven werkt een eigenaar vaak ook nog in loondienst, naast zijn toeristisch bedrijf. Zo ook wij. Uit dienstbetrekking komt bij ons 
maandelijks 1500,- binnen, de vaste uitgaven van het bedrijf bedragen 7000,- (vooral aflossingen en rente). Een behoorlijk tekort dus. Orionis Walcheren stelt zich op het 
standpunt dat wij voldoende inkomsten hebben en dus niet voor TOZO in aanmerking komen. 
Ook worden in het on line aanvraagformulier allerlei - binnen de TOZO regeling - niet relevante vragen gesteld over vermogen, bankafschriften, inkomen en vermogen 
partner. 
Ik vrees dat men gewoon gaat salderen, terwijl dat niet mag. 
TOGS: Hier komt onze activiteit volgens de inschrijving KvK niet voor. Kunnen we dus niet aanvragen. Omzet is toch echt nul................ 
TNOW: Verder wil ik graag kwijt dat ik enigszins gefrustreerd ben over het feit dat werknemers hun salaris 100% doorbetaald krijgen..........(en KLM ook vast voor veel 
geld wordt gered)......... Dit kabinet zegt met de mond dat alle schouders de lasten samen moeten dragen, maar in de praktijk komt het vooral terecht op de schouders 
van het MKB. 

TOZO: voor 1 januari was het een vof per 1 januari een eenmanszaak  dus geen idee of dit een probleem op gaat leveren. 
 
TOGS: geen juiste SDI code dus geen eenmalige uitkering terwijl we wel op last van de gemeente gelijk moesten sluiten en geen inkomen meer hebben. 

Traagheid,  onduidelijkheid, 

Traagheid, juiste info waar men terecht kan, niet werken website, geen gemeenteondersteuning. 

Uitstel van betalen, is financieel probleem opschuiven. 

Uitstel van betaling zet geen zoden aan de dijk. In mijn bedrijf komen na de coronasluiting niet in eens meer gasten binnen. Ik ben al blij wanneer het zelfde aantal gasten 
mijn cafe weer gaat bezoeken. Inloop van het omzetverlies zit er niet in. 

Uitstellen helpt niet (is uitstellen van het probleem) 
Tnow onduidelijk en als ik moet sluiten, hoe moet ik dan die 10% betalen?  
Graag druk vanuit overheid voor huur kwijtschelding plicht. 

Veel te ingewikkeld 



veel te weinig informatie tot welke regeling je kan wenden. Kortom ONZEKERHEID alom 

Veel van de regelingen zijn vooruitschuiven van de kosten. Die komen dus toch nog terwijl de omzet nooit meer zal komen. Maak er dus geen gebruik van. Betekenen 
alleen maar dieper in de ellende. 

Veel van deze aanvragen zullen door de accountant gedaan moeten worden, dat zijn dus extra kosten. 

verkeerde SBI code bij KVK !!!!! 

verwachte een te late uitbetaling 
verwachte een te lage  uitbetaling 
snap niet waarom de verhuurbranche voor boten niet voor tegemoetkoming in aanmerking komt. 

verwachting is dat boekingen zullen uitblijven aangezien economie in neerwaartse spiraal terechtgekomen is. 
kredieten afsluiten waar ook nog eens rentes over betaald moeten worden is een bokkensprong om faillissementen tegen te gaan.  en mogelijk uitstel van executie. 
daarbij zal overheid geïnvesteerde  geld weer terug willen halen middels toekomstig te verhogen belastingen .      de regeling kan niet toereikend zijn gezien omzetverlies 
en annuleringen en toekomstig uitblijven van nieuwe boekingen 

Volgens kvk kom ik niet in aanmerking voor tegemoetkoming ben een camping 

Voor tijdelijke overbrugging zelfstandig ondernemers veel papieren te moeten aanleveren. 
Voor tegemoetkoming van 4000,- nog geen inlegmogelijkheid. 

vooral de huur: hier is nog geen enkele regeling voor. Daarnaast de rest van de vaste lasten elektra, tv aansluitingen e.d. 

waar kan ik terecht ? 

Waarschijnlijk wachttijd van de betalingen door de vele aanvragen. 

Wanneer een sluiting tot 10 mei het geval is zijn de financiële gevolgen enigszins te overzien. Momenteel komen "kampeerterreinen" niet voor op de lijst van in aan 
aanmerking komende bedrijven. Duurt een sluiting langer dan wordt het een groot probleem, als minicamping is het onmogelijk om de geleden schade in een half 
seizoen nog goed te maken, zelfs wanneer openingstijden verruimd mogen worden. Zelfs wanneer opening weer mogelijk is na 10 mei of 1 juni, zullen er nog steeds 
gasten annuleren. 

Wat aangevraagd kan worden is gedaan maar door verwerkingstijd niet duidelijk of je ook daadwerkelijk datgene krijgt wat gezegd wordt. Daarnaast zal het niet 
toereikend zijn aangezien de branche nu helemaal stil ligt en dit langer gaat duren dan waar ze nu gelden voor vrijgemaakt hebben 

We vallen bij de togs buiten de boot vanwege verkeerde SBI code. Had reisbemiddeling of touroperator moeten zijn, maar dat past niet voor een 
verhuurbemiddelingsbedrijf vakantiewoningen 

We vallen overal buiten 

We weten nog steeds niet in de horeca hoe lang we dicht moeten blijven, de site voor compensatie is pas 1 dag open en loopt vast, en een eenmalige vergoeding is niet 
genoeg voor 1 maand 



Website heeft error 

website niet bereikbaar.  Onzekerheid van moment van uitbetalen/ontvangen tegemoetkoming.  Niet altijd duidelijk welk deel later alsnog terugbetaald dient te worden 
en welk deel niet. 

Website om TOGS aan te vragen niet bereikbaar, NOW-regeling nog niet uitgewerkt en niet actief. Geen zicht op wanneer voorschotten ontvangen kunnen worden. 
Geweldig dat regelingen er zijn maar niet toereikend. Voor mijn bedrijf blijft er een marge over van 43,2% die ongedekt is. Zo verdampen aangelegde reserves voor 
diepte-investeringen snel. 

websites zijn niet bereikbaar 

weet ik niet ik heb nog niets aangevraagd 

weet ik niet, aanvraag is pas de deur uit 

Weet niet hoe ik het aan moet pakken, waar te beginnen.  De regelingen waar we volgens ons voor  in aanmerking komen zullen wel door een boekhouder gedaan 
moeten worden. Dan zijn we het geld alweer kwijt aan de adviezen en facturen die dat met zich mee brengt 

weinig concrete communicatie, geen duidelijke informatie 

Weinig duidelijkheid, geen spoedige verlopen en lang wachten voor duidelijkheid, mogelijkheden en vergunningen 

welke inschrijving hoofd taak is is leidend 

werkt slecht 

Wij (mijn echtgenoot en ik ,beiden vennoot van onze vof)krijgen geen financiële ondersteuning omdat wij geen Nederlander zijn of woonachtig in Nederland  
Voor ons bedrijf komen wij wel in aanmerking voor de 4000 euro steun 

Wij hangen tussen de toeristische sector en de landbouw in... 

wij hebben bij de rabobank informatie aangevraagd aangaande een overbruggings lening! hier kregen wij op te horen dat er een aanvraag als normaal moet worden 
ingediend en dat deze ook op die manier behandeld gaat worden. 
verder door de grote onduidelijkheid moet de accountant veel voor ons doen. 
Belastingen hebben wij aan het begin van het jaar in 1 keer betaald zowel IB aangiftes als omzet belasting voorschot 2020. hierop kun je dan geen aanspraak meer maken 
door uitstel te vragen. 
Ook de onduidelijkheid over de loonsom die vergoed gaat worden. Omvat dat alle loonkosten of alleen een berekening van een netto uitbetaling? nog niemand die het 
weet. 

Wij hebben een andere SBI-code. 
Onze hoofdactiviteit is landbouw. Sbi 0111. 



Wij hebben het personeel aangemeld voor de noodmaatregel, maar nog niet gehoord of dit toegekend is. 
 
Onze branchecode (SBI) is niet opgenomen in de lijst van getroffen bedrijven.  terwijl we niet mogen varen (Groepen tot 1 juni) en toerisme tot 10 mei dicht 

Wij zijn een restaurant maar blijkbaar staat er een verkeerde code in kvk namelijk kantine en contractcatering 

Wij zitten in een bedrijfstak die bij TOGS niet vermeld staan 

Wir-war aan info. Websites liggen plat. Telefoonnummers niet te bereiken. 

Zeer onduidelijk wie in aanmerking komen en hoe je het moet regelen 

Zeggen niet naar vermogen te zullen kijken maar je moet wel al je bankafschriften indienen!! 
Heleboel kosten zijn nu naar voren geschoven of moeten nog betaald worden. 
Bankafschriften geven dus geen duidelijk beeld. 

zijn hier nog niet mee bezig,  zal pas later aan de orde zijn. Afhankelijk hoe lang dit gaat duren 

Zorg eerst maar dat de kleinere zaken, sneller geld krijgen, zoals lonen die ze betalen tot 90%, want er is nog helemaal niks geregeld en de kleinere zullen het nodig 
hebben. 

Zou sneller moeten anders krijg ik echt een probleem 

 



Bijlage 3  
Overzicht andere SBI-codes 
 
01.11 01 = landbouw 
01.13.04 Teelt van aardappelen etc. 01 = landbouw 
01.50 01 = landbouw 
0111 01 = landbouw 
0111 01 = landbouw 
0111 01 = landbouw 
0111 - Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden 01 = landbouw 
0111, 0161, 5530 01 = landbouw 
01241 hoofdactiviteit, 5530 en 4721 nevenactiviteit 01 = landbouw 
0143 01 = landbouw 
0150 01 = landbouw 
0150 +  0143 + 5530 01 = landbouw 
0150 Akkerbouw 01 = landbouw 
1032 10 = vervaardiging voedingsmiddelen 
1071 10 = vervaardiging voedingsmiddelen 
1105 Vervaardiging van bier en 5630 cafés  
3315 Reparatie en onderhoud van schepen 
3315 Reparatie en onderhoud van schepen 
3315 /  
47642 / 
3012 

Reparatie en onderhoud van schepen / 
Winkels in watersportartikelen / 
Bouw van sport- en recreatievaartuigen 

331502 / 5222 / 4618 Reparatie en onderhoud van schepen / 
Dienstverlening voor vervoer over water / Handelsbemiddeling 
gespecialiseerd in overige goederen 

4110, 6832, 6831 Projectontwikkeling / Beheer van onroerend goed / 
Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed 

4110/4618/46471/46901/4711/55101/55102/5530/56101/56102/5630/6312/6420/64302/64922/6492
3/6622/6810/68203/68204/6831/6832/70102/7112/7911/7912/8110/8121/93119/93211/93291/9604 

 

47.72.2 Winkels in lederwaren 
47641 Winkels in fietsen en bromfietsen 
47642 Winkels in watersportartikelen  



47642 Winkels in watersportartikelen  
47642 Winkels in watersportartikelen  
47642   3012 Winkels in watersportartikelen / 

Bouw van sport- en recreatievaartuigen 
4776 destijds bestond de code voor dierentuinen nog niet Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen 
47761 Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden 
5030 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 
5030 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 
5030 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 
5341 / 7593 / Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen ass. 
55201 Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart) 
5530 / 55201 / 4120 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) /  

Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart) / 
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw 

5530 / 55201 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) / 
Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart) 

5530/4711/5630/55201/6810/6420 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) / Supermarkten 
/ etc 

5533 onjuist 
5621 Eventcatering 
5629 Kantines en contractcatering 
5629 Kantines en contractcatering 
5629 Kantines en contractcatering 
5629, 93111 Kantines en contractcatering / Zwembaden 
56775 onjuist 
59492 onjuist 
62260561 onjuist 
6420 Financiële holdings 
6420 = ADMINISTRATIEVE FOUT/JUISTE NUMMER NOOIT KUNNEN VINDEN Financiële holdings 
6831 Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed 
6831 Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed 
6831 Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed 
6831 Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed 
6832 Beheer van onroerend goed 
70221 Organisatie-adviesbureaus 



7712 verhuur van autos etc  
7721 Verhuur van sport- en recreatieartikelen 
7721 Verhuur van sport- en recreatieartikelen 
7911 Reisbemiddeling 
85511 Zeil- en surfscholen 
85511 Zeil- en surfscholen 
85511 Zeil- en surfscholen 
85592 Bedrijfsopleiding en -training 
93193 Verzorgen van vistochten 
93193  5030 Verzorgen van vistochten / Binnenvaart (passagiersvaart en 

veerdiensten) 
93299 Overige recreatie n.e.g.(geen jachthavens) 
94997 en 68402 Overige belangenbehartiging n.e.g. / onjuist 

 
agrarisch  
agrarisch bedrijf  
Akkerbouwbedrijf  
alleen in de btw  
botenverhuur  
De minicamping staat NIET op als hoofdactiviteit.  Dit maakt gebruik maken van  een van de nu bestaande regelingen  onmogelijk. Daarvoor zou de camping een 
hoofdactiviteit moeten zijn. Hierover maak ik mij zorgen. 

 

Drogisterij en lifestyle  
geen SBI-code bekend, ingeschreven onder Landbouwbedrijf, kvknr. xxx  
Groothandel jachten  
Kantine en contractcatering  
landbouw  
landbouwbedrijf  
landbouwbedrijf  
Landbouwbedrijf  
verhuur en onderhoud van boten  
Wij hebben meerdere: Verhuur vakantiehuisjes en appartementen; kampeerterrein, overige logiesverstrekking  
Wij zijn geregistreerd onder meerdere SBI-codes namelijk: 5530 , 5630 , 5223, en met de vermelding <bedrijfsnaam> waarvoor geen code is.  

 



Bijlage 4. Toelichting berekening schade

Scenario
Logies Horeca Overig Totaal

Omzetverlies 100,146,976€      95,796,699€     23,691,446€  219,635,121€      

TOTALE KOSTEN 88.4% 92.9% 90.1%
88,513,785€        88,971,452€     21,351,718€  198,836,955€      

Inkoopkosten (variabel) 18.1% 29.7% 25.2%
18,126,603€        28,451,620€     5,970,244€     52,548,467€        

Exploitatiekosten (variabel) 15.3% 12.3% 10.8%
15,322,487€        11,782,994€     2,558,676€     29,664,157€        

DOORLOPENDE KOSTEN                        
(= omzet minus inkoopkosten en 
exploitatiekosten)

55,064,695€        48,736,839€     12,822,797€  116,624,331€      

Personeelskosten 16.2% 25.1% 22.6%
16,223,810€        24,044,971€     5,354,267€     

Compensatie via NOW-regeling 14,601,429€        21,640,474€     4,818,840€     41,060,743€        

RESTERENDE KOSTEN 40,463,266€        27,096,365€     8,003,957€     75,563,587€        
(= doorlopende kosten minus 
compensatie personeelskosten via 
NOW-regeling)

sluiting tot 10 mei



Bijlage 5 
Verwachte impact op spin-off 
“Tot slot: Toerisme in Zeeland is van groot belang voor de gehele economie. Kunt u wellicht een inschatting maken van de effecten van de sluiting van uw bedrijf / andere 
toeristische bedrijven op de toeleveranciers?” 
 
€20.000 diverse leveranties t.b.v. onderhoud gebouwen etc. 

100% We zijn dicht, dus geen leveringen 

'-150K omzet 

2 fulltime medewerkers en ik. Verder nog facilitaire bedrijven als onderhoud, schoonmaak, reparaties en storingen. Met bijna een 100 tal verblijven telt dit wel al een 
beetje. 

200000 minder investeringen die in de lokale economie stromen. 
 

Uitgaven van gasten buiten de camping is ongeveer factor 3 van onze omzet voor de economie in Zeeland ( inschatting) 
 

€70000 minder toeristenbelasting bij volledige sluiting 

25 

300000€ 

5% 

80 % schade 

80% 

90% omzetverlies 

Aanbieden van ligplaatsen en werfactiviteiten aan een groot publiek 

aanzienlijk effect 

Aanzienlijk...faillissementen.... 

Achter ieder produkt dat we inkopen zit een keten van verschillende leveranciers, die gaan dat voelen.  Hotels / bungalows/ campings zijn als het ware toeleveranciers 
van onze afzetmarkt Achter iedere overnachting zit een keten van leveranciers ( hoteliers/medewerkers/reserveringssystemen. 

Afbestellen producten en overige besparingen om variabele kosten zo laag mogelijk te houden 



Alle externe uitgaven hebben wij per direct stop gezet om zoveel mogelijk kosten te besparen, hierdoor hebben wij onze uitgaven op korte termijn bij minstens 15 
leveranciers gestopt.  Dit betreft inhuur van Schoonmaakbedrijven, groenonderhoud en bouw- en installatiebedrijven. 

Alle leveranciers lokaal.      Inkoop 2019  -  1 miljoen Euro   -  uitgestelde investeringen 150.000 Euro (renovaties) 

Alle schoonmaakwerk komt te vervallen 

Alle uitgaven zijn op het moment bevroren, alleen noodzakelijk wordt nog uitgegeven. 
Alle in voorraad zijnde levensmiddelen, welke wij in maart hebben ingekocht zijn 1 juni over datum, dus moeten we vernietigen, en bij opstart een nieuwe voorraad 
inkopen. 

Alles hangt aan elkaar hier in zeeland 

Alles is onzeker komen er straks wel toeristen als de camping weer open gaat? 

Als de toeristische sector niet geholpen worden, zal of je nu groot of klein bent problemen hebben. Niet alleen nu, ook nog vele jaren later. Er zullen veel investeringen 
uitgesteld worden, dus ook toeleveranciers zullen dit merken. 

Als dit tot 1 juni zo blijft. Dan gaat er 50 procent over de kop als de overheid maar met een eenmalige toezegging van 4000 gaat komen. Hier red ik het in 1 maand nog 
niet eens mee om de vaste kosten te dekken. Laat staan 3 maanden. 

Als het langer dan 2 maanden duurt en ik geen krediet kan krijgen bij de bank moet ik sluiten. 6 vaste werknemers in dienst 

als hier niemand komt dan geldt dat ook voor bedrijven waar wij onze dienst van af nemen. 

als onze camping dichtblijft, betreft dat oa de kleine winkeliers zoals bakker, slager maar ook de grotere bedrijven, denk aan energie- en waterbedrijven tot de gemeente 
(uitblijven toeristenbelasting) en middenstand in de omgeving, attracties, kortom onze zeeuwse economie zal volledig instorten. 
En nog iets: Stel dat wij niet alles terug kunnen betalen en de gast hier geen begrip voor heeft, krijg je ook nog eens negatieve publiciteit wat in de toekomst zal 
doorwerken. Gasten zullen misschien ook niet meer willen aanbetalen en zeker geen verzekeringen meer afsluiten (want die blijken allemaal niet uit te keren maar 
verwijzen vervolgens wel door naar de accommodatie-verschaffer!) 

Bedrijf dat afval ophaalt. Lokaal fietsverhuurbedrijf. Boerderijwinkel t.o. onze camping. Restaurant op 1 km. afstand. Campingwinkel.  
 
Alg. opmerking: de financiële schade is afhankelijk van hoe lang deze sluiting duurt maar zal zeker de liquiditeit van onze, en andere ondernemingen, zwaar treffen.  
Echter; gezondheid weegt zwaarder dan geld. 

Beperkt 

betekend dat van de 30% aan inkoop dit nul wordt. en er 5 man vast personeel en 10 met wisselende uren geen werk meer heeft 

bij langdurige sluiting is het voor de gehele toeristische sector in zeeland een grote financiele ramp waarbij naar schatting de kleine ondernemers het ontzettend zwaar 
krijgen om het hoofd boven water te houden. Geen toerist geen inkomsten 

bijvoorbeeld omzet Horeca en supermarkt kan dalen met 50%, een afvalverwerker heeft niets op te halen hier dus zal ook omzet verliezen. 



booking kantoor, gas levering, linnen verhuur, afval verwerker, 

Daar  zal de invloed ook groot op zijn, als er niks meer verkocht  kan worden in de winkel. Of als er geen ruimte meer is voor investeringen heeft dat voor de 
toeleveranciers ook zeker gevolgen! 

daar durf ik nog niet aan te denken 

Daar gaan er ook omvallen als heel Zeeland dicht zit en er geen compensatie komt vanuit de overheid 

Daar waar mogelijk zullen we uitgaven (zoals onderhoud e.d.) zoveel mogelijk proberen uit te stellen. 
We hebben intern al een "hand op de knip" afgesproken om liquiditeitsproblemen te voorkomen. 

Dat er niks te doen is voor de toerist.  Er kunnen veel bedrijven omvallen. 

Dat heeft zeker effect. Bijna al onze klanten gaan normaal gezien uit eten. Wij kopen zelf natuurlijk ook maaltijden in wat nu zo lang mogelijk uitgesteld word.  
Daarnaast zijn er vele andere toeleveranciers wat wij nu uitstellen. Van onderhoud materialen tot inkoop van goederen die wij weer verkopen. 

Dat is een drama 

dat is een enorme impact 

Dat is niet te hopen. nog niet over nagedacht. 

Dat is simpelweg nog niet te overzien 

dat is toch een stuk fina nciele inkomsten verlies 

Dat ligt helemaal aan de snelheid. Ik heb nu extra lening aangevraagd van 500.000,--. Als ik die krijg kan ik de effecten na het naseizoen schuiven. Deze 500.000 loop ik 
dan weer in door een jaar niets te investeren. Dat gaat voor ongeveer 300.000,-- ten koste van lokale leveranciers. 

dat niet iedereen het gaat redden ben ik bang 

Dat wordt een kettingreactie van jewelste. Mogelijk kan de groothandel particulieren toelaten maar alle andere worden zeker getroffen. 

De bestedingen van toeristen tijdens verblijf in Zeeland raakt alles. Van horeca, supermarkten, musea, winkels tot aan fietswinkels/verhuur toe. 

De economie word op deze manier naar de .... geholpen..  dat er doden vallen is niet leuk maar straks heb je meer zelf doding en dan doden van de virus laat de mensen 
naar buiten en weerstand op bouwen.. p.s. ik ben ook een risico geval maar ik blijf buiten. Dat heeft mij al door veel geen gesleept dus nu ook en anders jammer dan. 

de effecten van anderen vinden wij moeilijk te beoordelen, voor ons is het iets wat niet is in te halen. wij zijn een kleine camping opgebouwd uit jaar, seizoen en 
passantenplaatsen. door het geringe aantal plaatsen kunnen wij dit verlies moeilijk dragen en zullen we dit over een aantal jaren moeten verdelen. 
bedankt voor u inzet en hulp 
camping hof maire 

De effecten zijn hoogst waarschijnlijk blijvend te merken door verandering gedrag consumenten. 



de effecten zijn puur financieel en op dit moment niet te overzien 

de effecten zijn zeer nadelig voor de gehele regio 

de effecten zullen voor heel zeeland merkbaar zijn.. 
 
De vragen zijn te ingewikkeld om in dit korte tijdsbestek uit te zoeken, ik heb veel vragen onbeantwoord gelaten omdat ik het simpelweg niet weet en ook niet kan 
schatten. 

De gasten die niet bij mij op de camping staan, betalen geen toeristenbelasting, parkeergeld, gaan niet naar winkels, restaurants ed 

De hele regio zal moeilijk herstellen 

De horeca, musea ect zullen failliet gaan als deze maatregel lang aanhoudt. deze branches hebben wij als campinghouders nodig om het gebied aantrekkelijk te houden 
voor toeristen. 

De impact is immens op een eiland als Schouwen-Duiveland, waar alle mkb bedrijven het merendeel van de inkomsten genereren vanuit recreatie. 
Maar ook voor de leefbaarheid van inwoners gekoppeld aan de inkomsten van de toeristen belasting.  
Van mosselvisser tot een boer met pompoenen kraam aan de weg, de hoeveelheid zorg aanwezig op dit eiland. Cultuur erfgoed, natuur en de musea en de vele 
vrijwilligers die hierin werkzaam zijn.  Het meedenken aan vraagstukken zoals goede scholing, leefbaarheid, personeel, klimaat, stikstof etc etc.  
En vooral de drang om samen te werken; ontwikkeling  van beleid in Agenda Tourisme.  
Maar ook de realisatie als een masterplan Renesse kan enkel door de investeringen van recreatie bedrijven om de gasten een unieke beleving te geven.   Ondenkbaar 
voor ons eiland!! 

De inschatting is dat ook zij hun omzet zien verdampen. Het aanleveren aan horeca en verblijfsrecreatie is nagenoeg naar nul. Enkele toeleveranciers kunnen wellicht nog 
iets aan de supermarkten en kleine winkeliers kwijt, maar dit zal niet voldoende zijn. 

De middenstand, culturele activiteiten gaan hierdoor ten onder. 

De nekslag voor veel familiebedrijven en de toeleveranciers hiervoor. 

De sluiting van ons bedrijf heeft een enorm groot effect op de gehele sector, maar ook op die van onze toeleveranciers. 
Onze horeca doet geen inkopen, (groot)onderhoud wordt uitgesteld of nu door eigen mensen gedaan, het schoonmaakbedrijf hoeft niet te komen, de hovenier wordt 
afgebeld, energieleveranciers hebben veel lagere afzet, overheid mist toeristenbelasting en precariobelasting. 
Vervangingsinvesteringen worden in mindere mate gedaan of uitgesteld en grote investeringen of aankopen worden helemaal uitgesteld. 
Dat geldt ook voor de investeringen in duurzaamheid, iets wat niet anders kan maar wat ik wel kwalijk vind. 

De sluiting van restaurants heeft vooral gevolgen voor de lokale leveranciers van vers producten. 

De toeleveranciers waarvan wij gebruik maken worden worden naar verhouding minder ingehuurd, cq van hun diensten wordt in verhouding minder gebruik gemaakt. 

De verhuur van campers valt stil, daardoor nemen wij ook geen producten, zoals schoonmaak, relatiegeschenken, diesel etc af. 



de winkels in de buurt missen de toerist: 
de supermarkten, de kledingwinkels, de restaurants, de  dagvoorzieningen. 
de fietsverhuurbedrijven, de bakker, de slager, de strandtenten. 

Denk dat dit nu nog niet is te over zien.  Als dit in 1 van uw vragen tot 1 september is hebben we in Zeeland een groot probleem. 
Hoe lang moeten we terug dat er in Zeeland geen toeristen waren? ik weet het niet, maar wel heel veel jaren terug. 
Kijk eens wat er toen was en kijk naar nu. 
   
Veel succes met dit onderzoek.  Heel goed dat dit zo opgepakt is. 

Denk dat hun ook weinig omzet hebben 

Denk dat iedereen hierdoor een hele moeilijke tijd tegemoet gaat 

Derving van inkomsten voor plaatselijke middenstand, horeca, onderhouds- , installatie- en hoveniersbedrijven. 

desastreus 

desastreus 

Desastreus 

desastreus!! 

Desastreus. 

Desastreus. Alle leveranciers zijn stopgezet danwel beeindigd. We kopen veel in bij regionale bedrijven. Dus dominoeffect. 

Desastreus. Het vooruitzicht van weinig of geen inkomsten houdt de hand op de knip van ondernemers. De grote onzekerheid zal ervoor zorgen dat er minimaal 
uitgegeven wordt, waardoor ook toeleveranciers problemen zullen gaan ondervinden. 

Desastreus..... 

Deze effecten zullen groot zijn, omdat alles aan elkaar vastzit. Komen er geen toeristen meer, dan zullen ook veel winkels geen bestaansrecht meer hebben. 

Deze gevolgen zijn zeer groot. De toeleveringsbedrijven vallen ook stil, wat als gevolg een groot gat in de economie zal brengen. 
Er wordt overal geknepen. 
Werknemers nu ontslaan zal nog wel mee vallen, echter over 3 maanden vallen er zeker klappen als de regelingen worden opgeheven. 

DEZE ONDERAANNEMERS/TOELEVERANCIERS WORDEN IN DEZELFDE MATE GETROFFEN. 

Die effecten zijn er natuurlijk, wij huren vele diensten in. Maar denk ook aan de spin-off-effecten van onze gasten m.b.t. hun uitgaven in de regio, en daarmee het 
instandhouden en het ondersteunen van het draagvlak voor de lokale en regionale economie. 



die is groot. Toeleveranciers van de horeca ( drank en voedsel) , winkel ( drank voedsel en speelgoed + kleding) allerlei kleinere leveranciers van bv schoonmaakmiddelen, 
beddengoed enz enz 
de gevolgen zijn niet te overzien. 

Die schatting wil ik liever niet maken.  Kan er nu al niet van slapen. Je bedrijf gaat kapot zonder dat je er iets aan kunt doen.  Het zou een groot nadeel zijn voor de 
winkels in de buurt. Onze klanten gaan heel veel naar de supermarkten hier in de buurt, de bakker, restaurants. De vuilnisophaaldienst die 2 x per week komt. De hele 
sector zal veel verlies draaien door het missen van de toeristen. 

die vallen om 

dit is een desastreuze gevolgen voor vele directe horeca toeleveranciers. 

Dit is funest voor de toeleveranciers. Zij ontvangen nu geen inkomsten vanuit deze sector 

Dit is voor de gemeente 100% 

Dit kan ver doorwerken in de gehele keten .  Wij werken met (kleine) locale leveranciers die deze klappen ook niet op kunnen vangen. 

Dit treft alle toeleveranciers. Zij missen hier zeker ruim 95%  als het niet meer wordt.. 

Dit werkt door naar sligro en andere leveranciers voor inkoop goederen , de payroll organisatie en ook mijn medewerkers die door de payroll organisatie geen 
contractverlenging krijgen en de ww in moeten. Anderzijds leveranciers van apperatuur en bedrijven die onderhoud doen daaraan. Als ook bouw ondernemingen die 
betrokken waren bij een verbouwing die we nu maar gedeeltelijk gaan uitvoeren dit jaar. 

dit wordt een grote ramp, zeker gezien dat onze klanten voor 80 % uit Belgie komen 

Dit zal effect hebben op bijna ieder bedrijf in onze omgeving, ons gebied is zeer toeristisch 

Dit zal hele grote gevolgen hebben voor heel veel bedrijven. 

Dit zal voor omzetverlies leiden bij toeleveranciers zoals, horeca-leveranciers, groenbedrijven, etc. 

dit zal voor onze toeleveranciers grote gevolgen hebben. 
Alleen de akkerbouw moet door draaien ivm onze voedselvoorziening in Nederland., maar aardappelen oogst 2019 zitten nog in de schuur en nieuwe moeten de grond 
in. 
Geen inkomsten van aardappelen in de schuur wel kosten voor nieuw oogst. 
En nu ook geen camping inkomsten en lammeren gaan ook niet weg  kortom algehele malaise. 
Al is een ding belangrijkst  GEZONDHEID 

domino effect 

Domino effect 

Domino effect: enkel noodzakelijke uitgaven worden gedaan, geen nieuwe investeringen. 



door deze extra maatregelen zullen meerder bedrijven in grote problemen komen, het beetje cashflow wat er nog wat is nu volledig tot stilstand gekomen en we zijn 
gedwongen mensen terug te betalen of te verzetten. Het ontmoedigingsbeleid werkte prima. Onzinnige extra maatregelen! 

Doordat er geen toeristen kunnen komen naar zeeland, zal er minder geconsumeerd worden, horeca, fietsverhuur, strandtenten, supermarkten alles heeft ermee te 
maken.  Ik denk dat de campings nog maar een klein deel hierin zijn. 

Drama 

drama is heel slecht voor alles 

Dramatisch! Door geen toerisme kunnen ook (lokale) winkels, supermarkten, horeca, andere verblijfsaccommodatie, musea, jachthavens etc. niet overleven! 

een drama 

Een enorme aanslag op liquiditeit wat zeker vertraging zal brengen voor de toekomst en voorzichtigheid bij toekomstige beslissingen. 

Een heel groot deel van de economie is direct en indirect afhankelijk van het toerisme in zeeland 

een heel groot effect voor de toeleveranciers, die leveren nagenoeg nul 

Een heel groot effect. Alles staat met elkaar in verbinding. Als er geen geld wordt verdient dan kunnen wij ook niets uitgeven. 

Een reeele inschatting is eigenlijk onmogelijk. Er zullen bedrijven omvallen, waardoor de toerist na de crises ook minder geboden kan worden. 

Effect is gigantisch, van bakker, tot sligro, horeca, pluktuin, dagrecreatie, attractieparken, etc etc etc. Installateurs, bouwondernemingen, glasbewassing... Bijna iedereen 
leeft direct of indirect een (groot) deel van de toeristen. 

effect is groot, niet alleen direct voor onze leveranciers, maar ook schoonmaakbedrijf, zzpers die we inhuren voor klussen ed. 

effect is redelijk groot! geen consumptie, geen inkoop! 

Effect kan zijn de we failliet gaan en veel mensen in de WW komen. We waren een heel gezond bedrijf, maar hier is niks tegenop gewassen. 

Effect op toeleveranciers gaat groot zijn 

Effect zal zijn dat we het herstel niet binnen een paar maanden onder controle zullen hebben, zeker niet met de hoogst waarschijnlijke recessie die er aan komt na het 
virus. De toeleveranciers zullen het ook zwaar krijgen met uitzondering van de voedselindustrie 

Effecten even hard als voor ons bedrijf. 

effecten op toeleveranciers zoals schoonmaakbedrijf, wasserette, leveranciers F&amp;B `zullen groot zijn 

effecten voor de lokale middenstand, afvalophaaldienst, 

enorm 



Enorm 

enorm 

Enorm. Ook groothandels en kleine toeleveranciers gaan het zwaar krijgen zonder de horeca en toerisme als afzetmarkt.  Kijk bijvoorbeeld nu al naar de aspergeboeren. 

Enorme gevolgen voor het eiland Noord-Beveland. Daar is de impact groot bij alle ondernemers.  Ook de gemeente heeft geen toeristen belasting. 
Verder hebben wij voor horeca en winkels toeleveranciers die nu totaal geen levering meer hebben dus ook in grote problemen komen. 

Enorme gevolgen. Veel bedrijven waar wij onze producten van halen zijn voor een groot deel afhankelijk van horeca . 

Enorme impact op heel de sector! 

Enorme omzetderving, doorlopende kosten, geen inkomen ondernemer, flinke afname eigen vermogen. Lagere omzet komende jaren door minder investeren in bedrijf 
en krimp economie  wat zeker voelbaar zal zijn in luxe uitgaven als bootverhuur en zeilles. 

Enorme omzetverlies. Hopen dat we hoofd boven water kunnen houden. We leven in een toeristisch gebied met hoge kosten denk aan WOZ toeristenbelasting enz. De 
invloed van dit Virus gaat nog lang doorwerken. Ben bang dat de komende jaren vele kosten zoals toeristenbelasting e.d. gaan stijgen. En toeristen blijven weg ben ik 
bang. Dit gaat nog jaren duren. 

Er zijn leveranciers die alleen maar aan horeca, en alles wat het met toerisme te maken heeft, leveren. 
Voor hun is dit ook een complete strop. Die liggen ook voor een groot deel stil! 

Er zullen vele bedrijven nadelige gevolgen ondervinden, zoals plaatselijke aannemers,automatiseringsbedrijven,hoveniersbedrijven,mechanisatiebedrijven en vele andere 
dienstverlenende bedrijven. 

Factor 2. Mijn omzet nogmaals, dus eur 3800000 

Failliet van de gehele watersport sector, zoals deze nu bestaat 

faillissementen 

financieel en emotioneel een gigantische impact. nog niet te overzien. 

Gaan tevens failliet omdat alles met elkaar in verbinding is. Er zal een domino effect te zien zijn. 

Gaat op kosten bespaard worden, dus minder uitgaven bij toeleveranciers. 
Geplande investeringen worden uitgesteld 

geeft flink impact op midden en klein bedrijven. 
investeringen zullen zo wie zo uitgesteld worden naar de lange termijn. 

Geen faillissement, maar wel inkrimpen qua personeelsbezetting 

geen gasten geen eten verkopen geen omzet in super marken 



Geen investeringen de komende jaren in de toeristische sector waardoor bouwbedrijven het de komende jaren moeilijk krijgen 
Gedwongen ontslagen door werkeloosheid in de bouwsector. 

Geen poetsbedrijf  
Geen aankopen restaurant: vlees, vis, groenten  
Geen fietsverhuur  
Geen wasserij voor hotel 

geen toeristenbelasting geen toilet papier schoonmaakmiddelen winkels. 

Geen werk, alleen onderhoud, verveling, geen contacten, geen inkomsten, interen 

gevolgen voor toeleveranciers zijn even groot als onze eigen gevolgen. Wij nemen geen producten meer af, dus indien alternatieven (direct voor de consument aan te 
werven) ligt dit stil. 

Gezien het grote belang van de toeristische sector zal dit een vergelijkbaar effect op toeleveranciers hebben. Er wordt immers niet meer ingekocht. 

Gigantisch effect, bestedingen in regio minimaal dubbele van onze omzet 

Gigantisch effect, op basis van de afgeleide uitgaven van onze gasten (cijfers bij HZ, heb ik even niet paraat) bij plaatselijk MKB verwacht ik dat de strop voor de regio 
minimaal het dubbele zal zijn t.o.v. de vermindering van onze omzet. 

gigantisch groothandel waalwijk op 20 werknemers 18 thuis, mijn groothandel vorige week op een dag  maar 3 bestellingen, andere dag helemaal niets , 
vakantieparken dicht&gt; geen restaurantomzet en dagbestedingen 

Groot deel van onze mensen worden vanwege fluctuaties in seizoen op flexibele basis of voor een deel van het jaar ingehuurd. Die kunnen we nu niet inhuren en zitten 
dus zonder inkomen. We hebben renovaties per direct stop moeten zetten wat betekent dat lokale toeleveranciers (schilders, vloerenleggers, gordijnen, meubels) en 
aannemers/klusbedrijven minder werk zullen hebben. Idem voor leveranciers van onze horeca en Retail. Verder bezuinigen of stopzetten van beveiliging, vuilophaal, 
groenvoorziening, schoonmaak. Door brede opzet van onze bedrijfstak raakt dit nagenoeg elke type leverancier in de markt. Daarnaast effect op ontvangst door 
Gemeenten van toeristenbelasting. 

Groot. 

Groot. 

Groot. 

Groot. Geen inkoop van verse producten! 

Groothandel, drankenhandel, brouwerijen, tapreiniging 

Grootste toeleverancier is de Sligro in Vlissingen. Ik verwacht daar nu nog geen problemen. 

Grote impact op reclame bedrijven, inkoop eten drinken/ cateraars 



Grote problemen voor imago Zeeland en alle branches 

Grote schade voor toeleveranciers, met name kleine Zeeuwse locale streekproductleveranciers. Grote schade voor zzp ers en uitzendbureaus 

Hebben 100 % effect 

Heeft effect op dagattracties, bars, restaurants, markten, supermarkten en andere winkels. 

heeft grote economische gevolgen voor heel Zeeland 

heeft grote gevolgen voor de hele sector maar gezondheid gaat voor. maar we moeten wel als sector overeind kunnen blijven en dat moet gesteund worden. 

Heeft grote gevolgen voor de volledige middenstand, betreft bijvoorbeeld horeca, maar ook de kleine zelfstandige bouwvakker, winkels, de bakker, de slager en de 
groenteboer. Kortom het gehele economische pallet. 

heeft op de gehele economie zijn weerslag, kan tot 100% oplopen, als het lang gaat duren (dit jaar)geen inkomsten failliet!!!!! 

Heel groot 

heel groot denk ik. 

heel groot, iedereen van de slager tot de kapper, de hoveniers, de kledingwinkels en de bouwmarkt,  iedereen leeft hier van het toerisme. Vanaf morgen is het op het 
eiland nog stiller dan op een druilerige maandag in januari. ... 

Heel groot. Naast het feit dat ze geen omzet kunnen draaien omdat er nauwelijks geleverd moet worden. Zoals het er nu naar uitziet zal ik straks een heel groot gedeelte 
van mijn al ingekochte voorraad weg moeten gooien ivm tht (koop in februari altijd groot in ivm aanbiedingen). Dit loopt voor mij al in de duizenden euro's, maar dat zal 
bij die bedrijven nog veel groter zijn. 

Heel mijn spaarrekening gaat er dit aan 

Hele grote effecten voor de toeleveranciers, die ervaren nu al grote terugval en dat zal alleen maar nijpender worden, de hele lokale economie wordt hierdoor hard 
geraakt. 

Hele zeeuwse economie is vervlochten met het toerisme.  
Zeeuwse economie zou in een flinke recessie belanden bij het verdwijnen van de bedrijfstak recreatie 

Het bekende sneeuwbal effect. Net als iedereen al weet, het is helaas te verwachten dat starters en kleine zelfstandigen het zeer moeilijk gaan krijgen. Hoeveel bedrijven 
gaan dit niet overleven? 

Het effect voor ons is enorm alles stopt dus geen inkomen meer. Voor heel Zeeland zal het in deze branche heel heftig worden en er zullen er helaas veel moeten 
stoppen. 

Het heeft op zowel de verhuur als campings een grote impact. Met als gevolg geen planning voor investeringen waar bouwactiviteiten geen plaats vinden. Onderhoud 
aan groen worden niet uitbesteed. Zeker het verloop in de dorpen waarvan de bestaande winkeliers zeker een grote klap te verduren krijgen. De gasten voorzichtig zullen 
zijn om voor volgend jaar vooruit te gaan boeken. 



Het is een keten waar iedereen er last van heeft, onze leveranciers zetten hierdoor minder af aan ons etc. 

het is een oliedruppel je neemt natuurlijk heel veel lokale leveranciers mee in minder omzet. van elektricien tot groenteboer en groothandel. Buiten het personeel en de 
part time medewerkers die je hebt die zonder baan zouden zitten 14 in totaal incl. ons als eigenaar 

Het sociale leven van een dorp word helemaal stil gelegd en de ouderen geïsoleerd enz.......... 
Geen afname meer bij Brouwerijen en Horecaleveranciers. 

Het verblijfstoerisme heeft direct de financiële gevolgen. In Zeeland is echter nagenoeg iedereen direct of indirect verbonden met het toerisme. Bakkers, slagers, 
supermarkten, schoen- en kledingwinkels, zonder toerisme hebben deze nauwelijks bestaansrecht. Maar denk ook aan de bouwsector nu ondernemers hun 
investeringen niet meer kunnen doen en ook volgend jaar hier geen geld aan kunnen uitgeven. Voor deze sectoren zullen de gevolgen later duidelijk worden maar ook 
langer voelbaar zijn.  Daarbij komt ook nog dat de mensen die in loondienst zijn bij deze bedrijven mogelijk alsnog ontslag zullen krijgen als het allemaal te lang blijft 
voortduren. Zeeland zal straks een serieus probleem hebben als de toegezegde overheidssteun onvoldoende blijkt en niet alle bedrijven hier een beroep op mogen doen. 
Het is een serieus probleem. Gezondheid is nu op korte termijn belangrijk, maar onze bestuurders mogen niet voorbij gaan aan het leven na corona en de gevolgen van 
hun besluiten nu voor de komende jaren. 

Het zal een bijzondere klap zijn voor ook de Zeeuwse "gastvrijheids-economie"... We moeten de krachten in de toekomst bundelen, toeristen liefhebben en wellicht 
komen we dan samen sterker uit de strijd! SUCCES ALLEMAAL 

het zal een domino effect hebben. Als bedrijven moeten sluiten zullen ook toeleveranciers het moeilijk krijgen, met gevolg dat deze hele regio te maken krijgt met een 
economische crisis met alle gevolgen van dien 

Hier kan alleen maar een voor de hand liggend antwoord op gegeven worden, er zijn NU AL veel bedrijven in nood. Beschikken niet over de nodige liquide middelen 
welke nodig zijn het bedrijf bestaand te houden. De maatregelen die genomen zijn door het kabinet zijn voor de eerste periode prima (ik spreek over sluiting tot 6 april). 
Echter, mocht er besloten worden langer gesloten te worden, zullen er drastische maatregelen genomen moeten worden, zoals energie bedrijven die hun maandelijkse 
bedragen niet afschrijven, huurbazen die geen huur mogen vragen, etc etc. Pas dan! zal er enig uitzicht zijn op het openblijven van bedrijven. 

Hopen dat ik een extra overbrugging kan krijgen anders vallen we om 

Horeca. schoonmaakbedrijf. waterbouwbedrijf, energie, watertoeristenbelasting 

Horecaleveranciers,propaangasleveranciers,afvalcontainerbedrijven, chaletbouwers,meubelleveranciers,hoveniers,straatmakers,entertainment. 

Iedereen krijgt te maken met inkomsten derving plaatselijke ondernemers missen de komst van toeristen. 

ik denk dat de economische crisis vele malen erger is dan het virus zelf. 

Ik denk dat het echt dramatisch is, bevriende detailhandel staan stil, de autoverhuur staat stil, autoverkopen, de musea, kinderattracties, fietsverhuur, niemand durft en 
kan meer investeren. De keukengroothandel, zonnepanelenleveranciers etc gaan dit duidelijk merken. Alles hangt samen met elkaar. Zeker 
In een regio als Zeeland is dit killing. 

ik denk dat het effect heeft op een heleboel bedrijven in de omgeving. Ik koop nu niets in van producten voor het sanitair dus de leverancier van toiletpapier, 
handdoekjes e.d., de afvalverwerking heeft minder werk, minder inkomsten voor de gemeente ivm toeristenbelasting, 



Ik denk dat wij wel personeel zullen moeten ontslaan als wij terug open gaan ,het zal lang duren vooraleer  
er weer voldoende kapitaal zal zijn om terug onze volledige staf te kunnen betalen! 
Plus inderdaad geen nieuwe investeringen en minder loon voor onszelf ( 2 vennoten ) 

Ik denk het zelfde is domino effect maar dat behoeft toch geen uitleg!impact op totale economie en mensen ander gedrag in alle opzichten.hier gaan we zeker minimaal 
1jaar last van hebben. 

Ik heb allen last dat de belgië dicht is  60% kan niet langs komen 

Ik koop niets meer in de groothandel (sligro) omdat we dicht zijn. 

Ik maak op het moment geen kosten. 

Ik verhuur zeiljachten vanuit Yerseke. Ik kan niet zo goed inschatten wat de effecten zijn maar als ik in Yerseke om me heen kijk hoe stil het is kan ik me voorstellen dat 
het grote gevolgen heeft ook voor toeleveranciers. Ik bestel momenteel geen onderdelen meer voor de jachten,  schoonmaakproducten voor het seizoen stellen we uit, 
de was gaat niet naar de wasserij omdat die er niet is, vernieuwingen moeten even wachten. 

Ik verwacht dat ons bedrijf het zal overleven. Wel ben ik bang dat er in de kustdorpen in 2021 vele lege winkelpanden/horecapanden zullen zijn, wat het straatbeeld niet 
verfraaid. Dit kan in 2022 (en verder) ervoor zorgen dat toeristen niet of minder terugkomen, omdat ze een deprimerend beeld voorgeschoteld krijgen. (Kijk bijvoorbeeld 
een naar een aantal in de laatste tientallen jaren aan lager wal geraakte Engelse badplaatsen). 

Ik voorzie mijn levens onderhoud er in heb het bedrijf zo opgebouwd dat dat ook mogelijk is, deze zekerheid valt nu weg door overheid  maatregel  
Ik heb geen toilet papier of wat ook nodig voordeel is energie rekening gaat omlaag  minder stroom gas en water geen toeristen belasting aan gemeente  
geen afval container die leeg moet enz voorlopig doen wij ook geen nieuwe kleine aankopen meer en betalen wij niets meer aan de overheid ( belastingen) 
de toerist die op onze camping zit bezoekt ook de horeca deze ondernemers worden ook heel zwaarder getroffen. 

In combinatie met andere afnemers: schrikbarend 

in elk geval invloed op personeel aangetrokken via schoonmaak bedrijf 
ongetwijfeld ook op Horeca en detailhandel 

In euro's algauw  10.000,00 minder bestedingen aan toeleveranciers 

in geld: eur 10.000- 20.000 

in zeeland leeft bijna iedereen van het toerisme in meer of minder mate. Elk bedrijf kent zijn omzet door de besteding van de toerist, de bakker, slager, bouwmarkt, 
supermarkt, horeca, installatiebedrijf, huisartsen enz enz. als hun bestedingen wegvallen zullen de meeste / zo niet alle bedrijven dit voelen. Als de bedrijven enkel nog 
lokale bevolking heeft als afnemer is hun voorbestaan onmogelijk. In ons bedrijf zijn van de 21 full time fte's 14 kostwinnaar.  
De overige dragen substantieel bij en dan het gezin van de ondernemer die er van leeft, dat zijn ook 2 inkomens. 

In Zeeland zijn de toeleveranciers afhankelijk van ons bedrijf en andere toeristische bedrijven. De toeleveranciers leven/draaien zo goed als dat wij en alle toeristische 
bedrijven draaien. 



Indirect worden nog veel meer bedrijven de dupe hiervan. Ik schat dat 60% van onze toeleveranciers dit zeer goed merken in hun omzet 

Inkomensderving, het voortbestaan van het bedrijf, investeringen niet kunnen doen, overnameplannen in de ijskast 
komen de gasten weer terug of blijven ze langer weg vanwege angst 
toekomstvisie weg 

Inkoop a €500.000/ jaar valt stil, meerdere zzpers zonder werk 

Investeringen blijven uit. Groothandels komen we niet meer. locale leveranciers (boerenbedrijven) kopen we niet meer in. 
Onderhoudsbedrijven en brandstofleveranciers  hoeven ook niet meer te komen. 

Investeringen kunnen  niet gedaan worden, je bedrijf staat stil de komende 2 jaar schat ik. Dit zullen leveranciers van bv keukenapparatuur merken. Maar ook marketing 
en communicatie bureaus zullen er last van hebben. We zullen nu minder snel hun kennis inhuren. Dit geld ook voor Coaches op gebied van bedrijfsorganisatie, mensen 
die trainingen voor personeel geven ed. deze zullen minder snel gevraagd worden om kosten te besparen omdat het geld er gewoonweg niet is. 

InWemeldinge veel effect ook op de lokale winkels, we leven hier veelal van toerisme. Dit geldt m.i. voor een groot deel van zeeland. 

Ja deze missen ongeveer 200000€ omzet 

Kamperen is een  betaalbare vakantie/verblijf voor alle bevolkingsgroepen , ook voor de mensen , die tijdelijk in de financiële problemen zijn door de echtscheiding bijv., 
of ontslag.  Het zou jammer zijn , als  deze mogelijkheid niet meer zou bestaan. 

Kan hier niets zinnigs over zeggen 

Kan niet meer aan betalingsverplichtingen voldoen : bank ed 

kan zijn dat toeleveranciers ook in de problemen komen. alles heeft te maken met de eigen vermogenspositie van de verschillende bedrijven 

Kans op faillissement is groot 

Lagere omzet door lagere afname bij deze leveranciers 

langdurige malaise ,zoiets als jaren 30 vorige eeuw ! 

Leveranciers kunnen niet worden betaald. Alsook personeel niet 

leveranciers liggen ook stil 

Linnenservice krijgt geen was om te wassen, schoonmaaksters (ZZP) kunnen niet poetsen, vuil hoeft te worden opgehaald. 

Lokale leveranciers zijn ongeveer goed voor 15 procent van de omzet.dat betekent Of 50 % van de inkoop. Vooral vis vlees en groenten alsook kroketjes. 

mijn bedrijf is beperkt open.  Ben een bezorg service gaan doen en mensen mogen eten afhalen.  gaat redelijk. beter dit dan niets 

minder bezoek musea, horeca, supermarkten, pompstations, kledingwinkels etc. 



Minder fietsen inkoop 
Minder bij groothandel onderdelen 
Schoonmaak bedrijf 
Glazenwasser  
Minder handel bij de campings 
We zijn het aantrekkingspunt voor omringde bedrijven deze krijgen nu ook minder gasten 

Minder gas verbruik, electra en water. 
Toiletpapier 
Schoonmaakmiddelen. 
Inkoop horeca(Sligro) 
Minder Brandstof voor machines nodig 
Minder (rest)afval  voor de ophaalreinigingdienst 
Lokale winkels minder klanten 

minder omzet van toeleveranciers. 

minder omzet voor horeca, supermarkt, bouwmarkt, verhuurbedrijven fiets boot enz. 
minder chalet verkoop, schoonmaak bedrijven, 

Minder omzet voor toeleveranciers 

Momenteel zitten wij met ons bedrijf in een strijd met onze VVE, daar zij het vast rendement op eisen. Middels het vasthouden van deze koers stevenen wij helaas op 
een faillissement af, waar ons personeel en onze (lokale) crediteurenstand (€600000) de dupe zal zijn. 

Naast de ijssalon hebben wij nog 3 ijswagens. Op dit moment is er 1 ijswagen in gebruik en rijden we rond in de regio. Dit is ook voldoende, om te voorkomen dat je 'te 
vaak' door dezelfde straat rijdt. De andere ijswagens worden gebruikt op evenementen en campings. Dus dat is 1 grote vraag of dat dit seizoen zal gebeuren We hebben 
ook al afgelastingen voor evenementen na 1 juni. Vorige week toch een kleine bestelling bij onze ijsleverancier gedaan. Wij waren de enige van die week. Een aantal 
leveranciers van ons zijn afkomstig uit België, dus ook in die zin problemen met onze vaste leveranciers 

Nee. Maar effecten zijn heel groot 

Niemand gaat investeren komende winter en 4000 steun is mooi maar lang niet dekkend, belastingen etc moet je toch betalen dus beter niet uitstellen 

Niet echt een feestcafe meer in Renesse. 

Niet in geld maar Horeca en winkels in de omgeving, zullen er behoorlijk last van hebben en voor komend jaar ook onze eigen onderhoudtak 

Niet in te schatten maar gevolgen zijn zeer groot 

Niet te overzien.  Hele grote negatieve effecten. 

nog niet te overzien, maar zal bij een lange sluiting grote gevolgen hebben 



Nog te vroeg om hierover een inschatting te maken 

Nul inkomen per direct 15 maart 1800uur 

omdat ons bedrijf financieel een harde klap krijgt word straks het opstarten straks lastig omdat er geen vermogen is om extra personeel in te huren waardoor je niet op 
volle 100% kan draaien, wat wel nodig is omdat naar verwachting veel Nederlanders in eigen land op vakantie gaan. 

Omzet horeca groothandel nadert tot 0, wegval omzet andere leveranciers ca 70.000 

omzet in de hele keten gaat enorm afnemen 

Omzet van toeleveranciers gaat ook door het doucheputje... 

Onderhoud en toeleveranciers zijn nu niet nodig of worden uitgesteld 

ongeveer de helft van de omzet is inkoopwaarde, dit wordt voor 50% afgewenteld op toeleveringen 

Ons bedrijf in combinatie met de hele toeristische sector is gewoon dramatisch maar als het hierbij blijft tot 10 mei dan is het te overzien. 

Ons schoonmaakbedrijf weet niet of hij nog zal bestaan na de zomer 

Onze belangrijkste leverancier verkoopt ook direct aan voornamelijk lokale consumenten, zijn risico's zijn gespreid. Maar ook hij zal het voelen door evenementen die 
afgelast zijn, geen uitgebreide Paaslunches etc. 

Onze economie draait op toeristen. Alles zal stil komen te liggen. 

onze gasten gaan nu niet meer uit eten, winkelen, naar een dagattractie enz.  
ik wil wel benadrukken dat ik qua volksgezondheid blij ben met de gedwongen sluiting. als ondernemer wil je dit niet, maar als al die mensen die normaal naar de 
provincie zouden komen, nu zouden komen, hebben we echt een heel groot probleem. ze kunnen het virus verspreiden plus als ze hier ziek worden dan wordt het 
zorgstelsel nog verder belast en het is momenteel al erg druk in het ziekenhuis in goes (waar ik zelf werkzaam ben) 

Onze leveranciers komen ook in de problemen. Het is een vicieuze cirkel die iedereen meeneemt 

Onze toeleverancier, horecalevarciers , worden net zo hard getroffen als ons. Wij geen verkoop is ook geen inkoop wat zorgt voor een groot gat bij de toeleveranciers 

Onze toeleveranciers komen ook in betalingsproblemen; 

Onze toeleveranciers missen de totale omzet van de horeca, ik denk een beduidend deel van hun omzet, ong.75 %? 

Ook de omzet bij de toeleveranciers valt dan weg. Huurinkomsten voor de verhuurder vallen weg, contracten met boekhouder, schoonmaakbedrijf worden opgezegd. 

Ook de toeleveranciers zullen het zeer zwaar te verduren krijgen 

Ook zij hebben nu een zeer zware periode. Veel toeleveranciers zijn afhankelijk van de horeca en die is nu dicht. Ook hier zullen de grote bedrijven het langer vol kunnen 
houden, dan de kleinere. Ik ben ook erg benieuwd naar het prijsniveau van de inkoop, als we weer open gaan. Kan mij voorstellen, dat de inkoopprijzen omhoog gaan. 



op dit moment nog niet te overzien , maar alle leveranciers gaan hier schade van ondervinden 

Pff. Ons eigen bedrijf: geen heel groot effect. Alle toeristische bedrijven: Inschatting: zeker 30% van de omzet van deze bedrijven wordt komt als effect terecht bij 
toeleveringsbedrijven 

Proberen ergens de kost gaan verdienen. 

Ramp voor heel zeeland 

Rampzalig 

rampzalig!!! 

scheelt voor verschillende toeleveranciers toch aanzienlijk in omzet. hoeveel is lastig te zeggen maar bij sommige toeleveranciers zijn wij toch verantwoordelijk voor 
tussen de 5 en 10% van de omzet. 

Schoonmaak, afvalverwerking missen hun omzet bij ons. 

schoonmaakbedrijf / wasserette in het dorp, vleesboerderij, bloemist, sponsoring lokale evenementen, detailhandel omgeving, horeca omgeving, surf en zeil en 
duikscholen omgeving andere toeristische attracties. 

Schoonmaakbedrijven, Leverancier servicepakketjes, klusjesbedrijf, wasserij (huurlinnen), glazenwasser, installatiebedrijf, hovenier. 

Schoonmaakmiddelen zijn niet nodig, afval hoeft niet opgehaald te worden, koffie hoek hoeft niet bijgevuld te worden, vvv hoeft geen reclamemateriaal te bezorgen enz 
enz 

Sluiting houdt ook in dat de supermarkt niet open kan en de fietsverhuur 

Sluiting is van invloed op de levering van flessengas, schoonmaakmiddelen en levensmiddelen (broodjes) 

Sluiting van mijn bedrijf??? Hier wil ik liever niet over nadenken. 

Stoppen en verhuizen vanwege hoge kosten Ben niet alleen mijn bedrijf kwijt maar ook mijn woning 

Super groot. 
Buiten de financiële problemen en zorgen die mega zijn, gaat levens/familie werk ten onder. Dit is mentaal gezien niet te doen.  
Horeca-ondernemers werken kei hard, thuis zitten doen ze niet maar je zaak redden lijkt voor sommige een echt in haalbare zaak. (Ga je nog trekken aan een dood paard 
of geef je op en ga je wat anders doen). Gevolg is leegstand, de toerist merkt dat ook en wordt daar niet blij van. 

Toeleverancier toiletartikelen, afvalbedrijf. 

Toeleveranciers als schoonmaakbedrijven zullen ontzettende klappen krijgen 

Toeleveranciers gaan hier ook aan onderdoor want er wordt niets besteed 



Toeleveranciers merken het ook en velen zijn afhankelijk van ons. Dus die zullen ook in de problemen komen. Verdienen dus ook ondersteuning! 

toeleveranciers missen enorme omzetten 

Toeleveranciers ondervinden dezelfde problemen 

Toeleveranciers zijn geheel afhankelijk van de horeca, dus worden net zo hard getroffen 

toeleveranciers zullen hiervan ook last hebben. valt in mijn geval wel mee. 

Toeleveringsbedrijven leveren grotendeels uitsluitend aan horeca. Attracties, musea ed. zullen ook veel minder bezoek krijgen door sluiting van hotels. Leefbaarheid voor 
eigen inwoners komt hiermee ook in gevaar. 

Toerisme is één van de grote economische sectoren in Zeeland. Veel toeleveranciers zijn hier voor meer dan 50% van afhankelijk. Deze zullen allemaal meegezogen 
worden in deze maatregelen. De toerist is in heel veel gevallen de eindgebruiker van de producten/diensten. 

Tot 1 juli: schade is groot maar te overzien en met regelingen redden we het. 
Langer: Geen idee. Enorme schade, mogelijk faillissement van vele Zeeuwse bedrijven. 

Uiteraard zullen die daar ook grote gevolgen van ondervinden. 

uitgave voor 2020 zijn al voor een groot deel gemaakt ( investeringen ) Gelukkig zijn op dit moment alleen variabele kosten van belang. 

Vallen ook allemaal voor 80procent stil 

van chaletbouwers tot afvalverwerkers tot horeca iedereen merkt meteen minder omzet 

Veel bedrijven zullen hier aan onderdoor gaan.  helaas is het ook de vraag of wij het zullen reden. wij zijn een seizoensbedrijf en ons seizoen zou nu beginnen. 

Veel faillissementen, niet alleen nu maar ook de komende jaren. 
 
Omzet verliezen van 50%. 

Vele bedrijven zullen in financiële problemen komen 

Vele Faillissementen. Totale ontwrichting  infrastructuur. 

Verblijfstoeristen besteden naast de verblijfskosten minimaal eenzelfde bedrag aan  vermaak en levensonderhoud. 

Verlies van hen zal relatief gelijk zijn aan ons percentage als ze geen nevenactiviteiten hebben. Zoals supermarkt functie (Sligro) 
Of leveren aan andere branches. 

Vervoer toeristen naar centrum minder aantrekkelijk. Stadswandelingen zullen niet beëindigen. 

Verwacht te overleven door meer inkomsten uit ander werk door verhuur van me zelf 



volledige stop op inkoop treft al mijn toeleveranciers 

Voor al onze toeleveranciers zal dit een groot effect hebben, daar zij grotendeels gespecialiseerd zijn in levering aan horeca-bedrijven. 

Voor veel bedrijven zal het desastreus zijn 

Vrijwel alle toeleveranciers zijn stopgezet. Denk daarbij aan horeca (inkoop), schoonmaakartikelen, afvalverwijdering, etc. 
Gebruikers van de stadscamping bezoeken ook de Goese binnenstad en blijven nu weg. 

Vuilafval, Ille (levering toiletartikelen), Schoonmaakbedrijven, Olie en gassen, Energie, toeristenbelasting gemeente Veere, buitenspeelgoedzaken (geen investeringen in 
2020) 

Waarschijnlijk de doodsteek voor de kleinere toeleveranciers, massa ontslagen bij de grotere 

Waarschijnlijk een zeer grote impact 

wasserette, groothandel (bidfood),schoonmaakbedrijf, tuinonderhoud bedrijf, leverancier schoonmaakmiddelen. Bij al deze bedrijven zal ook alles zo goed als stil liggen. 

we hebben een plaatselijk café welke de meeste omzet gemaakt wordt van september t/m mei. 
Denk dat het in de bedrijven welke van toerisme hun top omzet nu moeten draaien voor velen een klap is/ zal kunnen uitdraaien op bedrijfsstakingen gewild of ongewild. 

We moeten hier met zijn allen doorheen. Samen en niet alleen de overheid 

we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en als er bedrijven, zoals hotels, restaurant, strandpaviljoens etc. moeten sluiten heeft dat uiteraard direct gevolg voor de 
toeleveranciers van versproducten, groothandels, arbeidsmarkt, lokale leveranciers etc. 
in ons specifieke geval zal dit gaan om ca. 30 arbeidsplaatsen en ca € 600.000,- aan diverse toeleveranciers. 

We zullen daar met z'n alleen sterk op achteruit gaan. 

Wij hebben alleen maar lokale leveranciers van goederen en diensten. De impact voor ons park werkt dus door naar die branche. 
 
Daarnaast heeft het een impact op de lokale / regionale werkgelegenheid omdat er voor het seizoen nu geen/minder medewerkers worden geworven. 

Wij hebben ons omzet 75 procent van toeristen/ camping 

Wij maken gebruik  van een schoonmaak bedrijf en die hebben wij moeten annuleren. Wij kunnen hem te weinig alternatief werk bieden. Daardoor komt ook hij in de 
problemen. 

Wij nemen bij niemand meer iets af. Wij zullen niet de enige zijn. Kleine plaatselijke leveranciers en ambachtelijke zeeuwse bedrijven met streekproducten hebben het 
zwaar denk. Juist nu dit soort producten juist het verschil maken tegenwoordig. 

Wij nemen niks meer af bij onze leveranciers dus deze zullen dit ook merken. bij 1 leverancier kopen wij al in voor 250.000,= per jaar 

Wij proberen zoveel mogelijk in de kosten te snijden om het te kunnen volhouden, er komt niet alleen geen geld meer binnen maar onze gasten willen masaal het al 
aanbetaalde geld terug. Dit betekent dat alle investeringen acuut on hold staan evenals alle niet noodzakelijke uitgaven. Dit heeft directe gevolgen voor bijvoorbeeld 



onze hovenier of de diverse schoonmaakbedrijven (en hun personeel) waarmee wij werken en zo is er nog een hele lijst van bedrijven te noemen. Daarnaast zijn er ook 
indirecte gevolgen, onze gasten geven tijdens hun verblijf een hoop geld uit in de omgeving er is naar ik meen wel eens uit onderzoek aangetoond dat 1/3 van het 
vakantiebudget wordt besteed aan de accommodatie en de rest in de omgeving. 

Wij verwachten een aanzienlijk effect. Met name horecaleveranciers  / caravanimporteurs / plaatselijke aannemers en lokale middenstand. 

Wij werken nauw samen met JUIST de kleine leveranciers met een toekomstgericht ethos die wij een warm hart toedragen. Zonder mensen die in hen investeren, kunnen 
zij ook niet bestaan. 

wij zetten alle toeleveranties daar waar mogelijk stop. Er komt geen geld binnen dus geven we ook niets uit behalve eigen levensonderhoud en vaste levercontracten. 
Alle bestellingen en investeringen hebben waar mogelijk afgezegd, oa installeren airco in woningen en en bouw 2  nieuwe vakantiewoningen 

wij zijn een horeca bedrijf in een beeldbepalend monument in het centrum. wij onderhouden het monument (prive bezit) met inkomsten uit de horeca . als die niet meer 
komt, dan kunnen we ook cultureel erfgoed niet onderhouden en openstellen. 

wij zijn een mini-camping waar nu geen toerist mag komen/ verblijven ,dat heeft grote financiele gevolgen , die we in deze tijd waar het seizoen zou beginnen NIet 
kunnen gebruiken 

Wij zijn verantwoordelijk voor 70% van de overnachtingen in Vrouwenpolder, wanneer wij failliet gaan zullen de gevolgen voor de kleine ondernemers in het dorpje zeer 
groot zijn. 

wij zijn volledig dicht en nemen dus bij geen enkele leverancier af. alles staat op nul. 

Wij zijn,  sprekende met collega's, van mening dat deze crisis voor een kaalslag gaat zorgen binnen de branche en dientengevolge ook voor de provincie. 
Voor met name onze bedrijven die zich richten op het zgn. toeristisch kamperen zijn de druiven helemaal zuur omdat wij onze liquiditeiten volledig zien weg/terugvloeien 
naar onze gasten waar wij nog "aan moeten leveren" Wanneer er geen steunmaatregelen komen gaat dit ons faillissement inhouden. De overheid moet er naar toe dat 
de liquiditeiten in het bedrijf gehouden kunnen worden terwijl dit op basis van de huidige Recronvoorwaarden feitelijk niet kan.   Dit moet snel worden aangepast. M.b.t. 
de toeleveranciers die zich op de horeca en recreatie richten is deze situatie ook de nekslag. Alleen de sterkste blijven over die het straks "voor het zeggen" krijgen. De 
concurrentie valt dan weg. 

Wij zitten in Domburg. 

Wij zouden normaal net een restaurant openen begin April.  Bijna al onze toeleveranciers hebben hun levering gedaan maar het is nu afwachten wanneer we toch onze 
opening kunnen aankondigen. 

Wij zullen hier volgend jaar ook last van hebben doordat we veel reserveringen doorzetten naar volgend jaar. 

Winkels, supermarkten, restaurants enz. 
 
* Op de vraag over terugbetalingen i.v.m. annuleringen kan ik nog geen antwoord geven , ik moest iets invullen dus heb ik 1 gezet. Dat weet ik nu nog niet. 

Wordt kettingreactie 



Ze gaan nog minder leveren in Zeeuws Vlaanderen. 

zeeland en toerisme kan niet zonder elkaar. Dit gaat de komende jaren een grote impact hebben op de Zeeuwse economie.  Ook de toeleveranciers zoals de Sligro etc. 
gaan dit zeer goed voelen. Denk dat er een slachtpartij gaat plaatsvinden. 

Zeeland vanaf het water is een grote trekpleister voor de toeristen, Zeeland waterland wordt dan vanaf de Zeelandbrug beleeft. Toeleveranciers zoals bunker bedrijven, 
horeca toeleveranciers en restaurants / MKB bedrijven worden dan minder bezocht 

Zeer groot,  bedrijven zoals MKB , supermarkten, kleding etc. valt denk ik 80% van de klandizie normaliter weg in periode april  etc. Misschien schat ik het dan zelfs nog 
wel beperkt in. 

Zeer groot. 

zeker voor wasserij van beddengoed,groothandel,drankenhandel,slager,visboer,groentenboer,eierboer is dit ook een strop. 

Zeker, maken ons zeer bezorgd om alle ondernemingen in de regio.  
Ook deze gaan 100 % mee in het omzet verlies 

Zie percentages van de inkoopkosten. 

zij zullen daardoor ook minder omzet draaien, met gevolg prijsstijging. 

zware klap voor lokale economie, al onze inkopen voor het hotel zijn vooral streekproducten, dat was nu net waar wij voor staan 
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