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0-5 sterren hoteloverleg KHN afdeling Amsterdam 
12 september 2019, Stayokay Amsterdam Oost 
 

Aanwezige sprekers 
en contactgegevens 

: Eveline Doornhegge, KHN 
T: 06 5149 0709 
E: e.doornhegge@khn.nl 
Nathalie ter Heide, Horeca Maatwerk 
T: 0348 489 455 
E: n.terheide@horeca-maatwerk.nl 
Hans Vugts 
T: 0621280368 
E: H.Vugts@hotelcasa.nl 
Karin Siderius, RAI 
T: 061107 5084 
E: K.Siderius@rai.nl 
Bernie Matser, Coördinator Hospitalityschool 
T: 020 579 1708 
E: b.matser@rocva.nl 
Hans van der Kooij, KHN 
T: 06 5183 3677 
E: h.vanderkooij@khn.nl 
Stan Kaatee 
E: S.Kaatee@amsterdam.nl 
Caroline Receveur, Amsterdam Light Festival 
T: 020 5300800 
E: caroline.receveur@hilton.com 
 
 

   

 

Nr ACTIES, BESLUITEN EN MEDEDELINGEN OPMERKINGEN, 
LINKS EN 
DOCUMENTEN 

1  
 
 
 

Nico Evers en Patrick Kerkhoven van KHN Amsterdam openen de 
vergadering en zijn blij met de hoge opkomst. Ze bedanken Hermen 
Nijhuis van Stayokay Amsterdam Oost voor de gastvrijheid. 
 
Meest Markant Verkiezing 
KHN Amsterdam heeft Tsibo Lin van o.a. de Foodhallen en Mr 
Jordaan uitgeroepen tot Meest Markante Horecaondernemer van 
Amsterdam. Hij dingt in het najaar van 2019 mee naar de landelijke 
titel Meest Markante Horecaondernemer van Nederland. 
 
Diefstal in Hotels 
Op de vraag of diefstal in hotels een issue is wordt er volmondig ja 
geantwoord. Het komt voor in de lobby’s, kamers en ontbijtruimtes. 
Ook prostitutie komt wel eens voor. KHN neemt de signalen mee en 
gaat na in hoeverre in preventieve sfeer we hierin actie kunnen 
ondernemen 
 
Onderwijsdagen 
De onderwijsdag “bedrijven in de schoolbanken’ wordt in de toekomst 
in een andere vorm aangeboden omdat de huidige vorm niet 
voldoende animo oplevert. Er zullen nu verschillende workshops 
verspreid worden aangeboden. 
OPROEP:  
ideeën nodig voor workshops – bedrijven in de schoolbanken 
suggesties graag sturen naar: amsterdam@khn.nl  
 

 
Stayokay 
Amsterdam Oost 

 
 
 
Tsibo Lin 
 

 
 
 
 
pkerkhoven@winho
tels.com 
 
nico.evers@westcor
dhotels.nl 
 

https://www.stayokay.com/nl/hostel/amsterdam-oost
https://www.stayokay.com/nl/hostel/amsterdam-oost
https://www.khn.nl/nieuws/tsibo-lin-van-de-foodhallen-is-de-meest-markante-horecaondernemer-van-amsterdam
mailto:pkerkhoven@winhotels.com
mailto:pkerkhoven@winhotels.com
mailto:nico.evers@westcordhotels.nl
mailto:nico.evers@westcordhotels.nl
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Voorbeelden van workshops die in het verleden zijn gegeven: 
-Human Resource Management in de Horeca - Hotelschool the 
Hague 
-Are you me(a)nt to lead? Mentoring - Ervaar DE 
leiderschapsvaardigheid van morgen! 
-Circulaire economy in je eigen Horeca bedrijf  
-Gasten ‘nudgen’ om beter keuzes te maken 
-Customer Journey 
-Hoe motiveer ik mijn personeel: lastige gesprekken met 
medewerkers 
-How technology is changing the industry  
-Understanding the hospitality brand as ''experience'' in today’s 
marketing landscape  
 

2 Het verslag van 6 juni 2019  is goedgekeurd.  
 

3 Toeristenbelasting 2020 – een korte update over de stand van zaken 
 

• 7% van overnachtingsprijs + € 3,- per persoon per nacht 
voor hotels en € 1,- voor campings.  

• Voor verblijf in woningen 10% van de overnachttingsprijs  
Uitzonderingen: 

• Kinderen tot 16 jaar worden vrijgesteld van toeristenbelasting 
• De vaste voet wordt alleen over de eerste 21 dagen 

berekend per verblijf, daarna alleen 7%   
Overige bezoekersbelastingen 

• Vermakelijkhedenretributie (VMR) van € 0,66 naar € 1,50 per 
2020 

• VMR voor betaalde festivals per 2021: € 1,50 per bezoeker 
• VMR voor gidsrondleidingen van naar € 1,50 per deelnemer 

per 2020 al 
Besluitvorming en inspraakproces 

• Tarieven zijn pas definitief per 6 november. Dan beslist de 
gemeenteraad definitief over de begroting en dus tarieven 

• Veel inspraak geweest, wel gehoor, maar niet gekend (zie 
eerdere communicatie) 

• Van te voren stond extra opbrengsten van 120 miljoen al 
vast (=coalitieakkoord) → geen politieke meerderheid om dat 
ter discussie te stellen 

• Coalitie, maar ook oppositie wil bezoekers eerlijker laten 
bijdragen. Al snel stond vast dat dit d.m.v. minimale vaste 
vergoeding bewerkstelligd moest worden 

• Politiek durft het nog niet aan om meer bezoekers te 
belasten (bewoners en culturele instellingen zijn hier leidend 
in geweest) 

• Plannen van Kock worden niet zo snel tegengesproken 
omdat hij veel draagvlak heeft, omdat hij puinhoop van 
financiën op orde heeft gebracht.  (nu wel in dossier Afval en 
Energiebedrijf) 

Toekomst bezoekersbelasting 
• Achterban zou verdeeld zijn 
• Meer barricade op (achterban was te stil) 

Wat nu 
• Nieuwe kansen nu wethouder opstapt?? 
• Lobby voor 6 november?? 
• Lobby voor 2021!! 
• Sector moet zich beter profileren (duurzaamheid, 

arbeidsmarktparticipatie)!! 
• Sancties?? 
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Een kleine groep hoteliers zal bijeen komen op 30 september (Petit 
Comité Toeristenbelasting) om over vervolgstappen te praten. 
 

 

4 Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 
Nathalie ter Heide geeft een presentatie over de belangrijkste 
wijzigingen; wat gaat er per 1-1-2020 veranderen en waar moet je 
straks rekening mee houden. 
 
Voor meer informatie:  
Juridisch Advies, Mediation en BedrijfsAdvies: 
T: 0348 489 419  
E: info@horeca-maatwerk.nl 
 
Bent u lid van KHN? 
Dan kunt u voor (eerstelijns) vragen terecht bij KHN Advies;  
T: 0348 489 411 
E: khnadvies@khn.nl  
 

 
Presentatie WAB 
 
 
 
 
 
WAB 
 
Meest gestelde 
vragen 

5 First Class Hotels 
Hans Vugts vertelt nog eens over First Class Hotels. Actieve hoteliers 
uit het drie- en viersterren hotel segment die een vereniging opgericht 
hebben met als doelstelling het organiseren van promotionele 
activiteiten voor de leden.  
 
De laatste jaren is er bijvoorbeeld vanuit de vereniging steeds een 
sponsorbijdrage gegeven aan het Amsterdam Light Festival 
 
Huidig bestuur: Nico Evers, Taco van der Meer, Patrick Kerkhoven en 
Hans Vugts 
 
voor vragen en aanmelden: Hans Vugts: H.Vugts@hotelcasa.nl 
 

 

6 Ronald McDonald huis Emma Amsterdam 
Hans Vugts doet een oproep namens Karin Alberts om een kamer te 
adopteren in het  Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam  
 
Informatie en aanmelden:  
020-696 47 46  
k.alberts@ronaldmcdonaldhuis.nl 
 

Presentatie Ronald 
McDonald huis  

7 Taskforce meeting EASL 2021 
Karin Siderius deelt mee dat tijdens de Taskforce meeting op 22 
augustus is besproken dat een aantal  hotels op basis van het IAA 
label een te hoge prijs voor EASL 2021 hebben afgegeven. In totaal 
zijn er 71 hotels gecontracteerd en daarvan hebben 28 hotels een 
prijs boven het IAA label afgegeven.  
 
Daarnaast is er een vergelijking gemaakt van IBC20 EX/EX, ESC20 
EX/EX en EASL21 EX/EX. Er is steekproefsgewijs een aantal 5*, 4* 
en 3* sterren hotels vergeleken en de conclusie is dat EASL prijzen 
nog veel hoger liggen dan ESC of IBC. Juridisch gezien mogen de 
hotelnamen en prijzen niet worden gedeeld.  
 
Info: Karin Siderius: K.Siderius@rai.nl  
 

 

8 House of Hospitality 
Bernie Matser, Coördinator Hospitalityschool doet een oproep voor 
Locaties, Assessoren, Managementstages en Gastlessen. 
 
Zie de link voor meer informatie  

 
 
Oproep Hospitality 
School 

mailto:info@horeca-maatwerk.nl
mailto:khnadvies@khn.nl
https://www.khn.nl/onderwerpen/ondernemen-in-de-horeca/personeel/wab
https://www.khn.nl/nieuws/khn-beantwoordt-veelgestelde-vragen-over-de-wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab
https://www.khn.nl/nieuws/khn-beantwoordt-veelgestelde-vragen-over-de-wet-arbeidsmarkt-in-balans-wab
mailto:k.alberts@ronaldmcdonaldhuis.nl
mailto:K.Siderius@rai.nl
https://www.khn.nl/nieuws/de-hospitality-school-oproep-aan-bedrijven
https://www.khn.nl/nieuws/de-hospitality-school-oproep-aan-bedrijven
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Ben jij bereid hieraan mee te werken en jouw organisatie (eenmaal of 
regelmatig) open te stellen voor studenten? 
Voor aanbod kun je contact opnemen met Menno Warger (planning 
en organisatie Hospitality School) m.warger@rocva.nl. 
 
Voor vragen/info neem contact op met Bernie Matser: 
b.matser@rocva.nl  
 

9 Actueel nieuws KHN landelijk door Hans van der Kooij 
 
booking.com heeft de statusrechtzaak rate parity gewonnen. Ze 
mogen dus weer pariteit uitvoeren. Duitsland gaat in hoger beroep. 
Zweden laat het zoals het is. Italië heeft een wet, maar helaas maakt 
dat niets uit. 
Booking.basic brengt hoop schade toe 
We blijven vechten tegen pariteit 
 
Expedia Single Used Credit Card; veel fraude, met name in 
Haarlemmermeer. Binnenkort overleg; mogelijke nadere informatie 
volgt 
 
Gemeente Rotterdam: veel mensenhandel. De overheid zal hotels 
meer om hulp gaan vragen 
 
PSD2, de nieuwe Europese wet (richtlijn) voor het betalingsverkeer 
van consumenten en bedrijven gaat 21 september van start.  
 
Vraag; is er een indicatie afgegeven door KHN voor loonstijgingen 
volgend jaar? Antwoord Paul Schoormans KHN: 
De contractloonstijging ligt om ons heen op zo’n 3% (zeg maar inflatie 
met een kleine plus). Dus dat zal voor horeca niet veel anders 
worden. Verder komt er in 2020 de Wet arbeidsmarkt in balans met 
vaker transitievergoeding, hogere kosten bij oproepen en een hoge 
ww-premie voor zo’n beetje alles wat niet onbepaalde tijd is. Die 
meerkosten worden geschat op gemiddeld 1,7-2,7%. 
Bij elkaar een loonkostenstijging van 4,7-5,7% exclusief individuele 
verhogingen en bonussen.  
Het is niet de bedoeling dat deze cijfers naar buiten worden gebracht. 
 
HOSTA: cijfers van 2018 zijn positief. We signaleren dat de cijfers van 
2019 minder positief zijn.   
Zie ook de analyse van amsterdam&partners 
Zie ook Dutch Hotel Trends Report 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PSD2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kerncijfers 2019 
amsterdam&partner
s 
 
Dutch Hotel Trend 
Report 
 

10 Visie op toerisme, drukte en verhoging toeristenbelasting door Stan 
Kaatee, directeur Economische zaken Gemeente Amsterdam 
 
Het komt er op neer dat er geld nodig is om de neveneffecten van de 
groter wordende stroom toeristen te beteugelen.  
  
Hij bevestigt dat wethouder Kock vooral zijn pet van wethouder 
Financiën op heeft gehad in dit dossier. Hij had een opdracht van het 
college om 105 miljoen extra op te halen via toeristen. De politiek zou 
niet accepteren dat het college akkoord opengebroken zou worden op 
dit onderdeel. KHN wilde dat de extra middelen niet alleen via 
verblijfstoerist doorbelast zouden worden, maar ook bij dagtoerist en 
wilde vasthouden aan procentuele heffing.  
Als reactie geeft hij aan dat ons verweer een rimpel in de vijver is 
geweest en we meer van ons hadden moeten laten horen. We 
hebben de publieke opinie ook niet mee. Die vinden ons profiteurs 

 
 
Presentatie Stan 
Kaatee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.warger@rocva.nl
mailto:b.matser@rocva.nl
https://www.khn.nl/kennis/psd2-nieuwe-regels-rond-betalen-en-toegang-tot-betaalgegevens-hoe-zit-het
https://www.khn.nl/nieuws/amsterdampartners-amsterdam-als-meetingbestemming-kerncijfers-2019
https://www.khn.nl/nieuws/amsterdampartners-amsterdam-als-meetingbestemming-kerncijfers-2019
https://www.khn.nl/nieuws/amsterdampartners-amsterdam-als-meetingbestemming-kerncijfers-2019
https://www.khn.nl/nieuws/dutch-hotel-trends-report
https://www.khn.nl/nieuws/dutch-hotel-trends-report
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van het toerisme . Stan geeft aan dat we meer kunnen inzetten op het 
feit dat we voorop lopen als het gaat om investeringen in 
duurzaamheid en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. 
We moeten de politiek en wellicht ook publieke opinie meer bespelen 
met deze argumenten. We moeten ons meer zichtbaar maken en 
deze argumenten waar mogelijk nog meer inzetten in de 
onderhandelingen.  
Op het feit dat de hoteliers niet meer zichtbaar zijn geweest, ondanks 
de vele oproepen van bestuur van KHN wordt door de zaal 
gereageerd dat dat niet in het DNA van hoteliers zit en ook nooit gaat 
veranderen.  
Stan sluit niet uit dat het college de toeristenbelasting in de toekomst 
verder zal verhogen.  
Hij wil graag met ons in overleg hoe we uit huidige impasse kunnen 
raken. Ook dat we over en weer verwijten krijgen dat we 
‘zakkenvullers’ zijn.  We hebben deze handreiking aangenomen en 
gaan met hem in gesprek.  
 
6 november valt het definitieve besluit omtrent verhoging 
toeristenbelasting per 2020. Tot en met de gemeenteraads-
vergadering kan er nog een motie worden ingediend. Dit is niet erg 
aannemelijk, maar Stan Kaatee gaat intern na of er nog 
mogelijkheden zijn om onder de voorwaarde dat dit budgetneutraal 
gebeurd t.o.v. huidige voorstel uitsluitend een procentuele heffing in te 
voeren.  
 
Er is besloten om met een klein comité af te spreken om de strategie 
verder te bepalen. Aanwezigen kunnen zich hiervoor bij onze notulist, 
Mirjam Rietveld aanmelden en een e-mail sturen aan 
amsterdam@khn.nl . De hoteliers die al actief bij de lobby betrokken 
zijn geweest krijgen hiervoor ook een uitnodiging.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Amsterdam Light Festival 
Caroline Receveur geeft een update over het komende ALF dat zal 
worden gehouden van 28 november 2019 t/m 19 januari 2020. 
Thema: Disrupt! 
De hoteliers kiezen het kunstwerk ‘Butterfly effect’. Dit kunstwerk zal 
worden gesponsord door First Class Hotels 

Presentatie ALF 
 
 
ALF 

12 Rondvraag en W.v.t.t.k. 
Het Ramada Apollo Hotel heet voortaan Leonardo Hotel 
 
Is er een leermeester opleiding in het Engels? 
We hebben onze partner HOC.nl verzocht er een te ontwikkelen en 
we verwachten dat hier binnenkort meer over bekend wordt 
 

 
Leonardo Hotel 

 Netwerklunch  

 Het volgende 0-5 sterren hoteloverleg in Amsterdam is op 12 
december 2019, in de middag met aansluitend de eindejaarsborrel. 
Locatie: Art’otel, Prins Hendrikkade 33 
 
Alle bijeenkomsten worden altijd gehouden bij één van de leden. Wilt 
u een van de hoteloverleggen in 2020 hosten laat het dan weten via 
amsterdam@khn.nl  
 
Trainingsaanbod  
Bijgevoegd is de link naar het trainingsaanbod van KHN Amsterdam. 
Trainingen kunnen ook altijd incompany worden aangeboden en het 
aanbod wordt regelmatig aangevuld. 

Art’otel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trainingen KHN 
Amsterdam 

 

mailto:amsterdam@khn.nl
https://amsterdamlightfestival.com/nl
https://www.apollohotels.nl/leonardo-hotel-amsterdam-rembrandtpark/
mailto:amsterdam@khn.nl
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/artotel-amsterdam
https://www.khn.nl/cursus/cursussen-workshops-en-trainingen-khn-amsterdam
https://www.khn.nl/cursus/cursussen-workshops-en-trainingen-khn-amsterdam

