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Hoteloverleg KHN afdeling Amsterdam 
10 december 2020, Online overleg via Microsoft Teams 
 

Aanwezige sprekers 
en contactgegevens 

: Geerte Udo, amsterdam&partners 
E: info@iamsterdam-events.comd 
Martin-Gijs van den Broek, Visitor Data 
E: m.broek@visitordata.nl  
T: 06 48 50 40 54 
Elsbeth van Eekeren, booking.com 
E: elsbeth.vaneekeren@booking.com  
Floor Kuijvenhoven, Booking.com 
E: floor.kuijvenhoven@booking.com  
Btissame El Bouhdifi, Projectleider Jeugd & Veiligheid district West 
E: B.El.Bouhdifi@amsterdam.nl  
T: 06- 2300 9289 
Hans van der Kooij, KHN 
T: 06 5183 3677 
E: h.vanderkooij@khn.nl 
Paul Schoormans, KHN 
T: 06 52077631 
E: p.schoormans@khn.nl 
Raymond Nihot, Teammanager Heffing at gemeente Amsterdam 
E: belastingen@amsterdam.nl  
Anton Reijlink, Orbisk 
E: anton@orbisk.com  
T: 0302270652 

  
 

 

Nr ACTIES, BESLUITEN EN MEDEDELINGEN OPMERKINGEN, 
LINKS EN 
DOCUMENTEN 

1 
 
 
 

 
De voorzitters Nico Evers en Patrick Kerkhoven openen de 
vergadering. Vanwege de COVID-19 maatregelen is dit weer een 
online overleg.  
 
 

pkerkhoven@winho
tels.com 
 
nico.evers@hoteljak
arta.nl  
 

2 amsterdam&partners  
Geerte Udo geeft een toelichting over het adviesrapport Herontwerp 
bezoekerseconomie Amsterdam, dat amsterdam&partners op 26 
november heeft overhandigd aan wethouder Economische Zaken 
Victor Everhardt. Een imago- en activatiecampagne om gewenste 
bezoekers na de coronacrisis weer naar Amsterdam te trekken. Een 
imago van cultuur, diversiteit en vrijheid, maar wel met respect voor 
elkaar. Het advies is tot stand gekomen door een unieke co-creatie 
met bedrijven, culturele instellingen, bewoners en experts. 
Uitgangspunt van het advies is dat de stad er is om te wonen en te 
werken en gastvrij bezoekers te ontvangen 
 
Zie de link voor het adviesrapport  
en voor meer informatie: zie de link duurzame bezoekerseconomie 
 
Vragen, opmerkingen of ideeën? Laat het weten en neem contact op 
via de link van amsterdam&partners 

 
 
 
 
 
 
 
Adviesrapport 
amsterdam&partner
s 
 
Duurzame 
bezoekerseconomie 

 
amsterdam&partner
s/contact 
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4 Actueel nieuws KHN Amsterdam  
Regels voor binnen en buiten. 
Dankzij de lobby en inzet van KHN Amsterdam via de gemeente heeft 
de rijksoverheid de informatie m.b.t. max 30 personen per ruimte op 
haar website aangepast en is de uitzondering op deze regel voor 
hotelgasten weer opgenomen. Dit betekent dat je dus een onbeperkt 
aantal hotelgasten mag faciliteren in je bar of restaurant, mits aan de 
andere voorwaarden (o.a. 1,5 meter afstand en max 4 personen aan 
een tafel. Daarbij is “één huishouden” veranderd in “één adres”) 
voldoet. Verzoek: zoek de excessen niet op in deze om te voorkomen 
dat het aangepast wordt. 
Zie de link “Regels voor binnen en buiten” met nadere info. 
Inmiddels zijn we helaas al weer ingehaald door de actualiteit: 
ook in hotels zijn nu de restaurant/bars/roomservice voor 
hotelgasten gesloten. Zie link: wat betekenen de nieuwe regels 
voor hotels 

 
Alcohol ná 20.00 Is neergelegd bij de burgemeester maar die volgt 
landelijke regelgeving. Verzoek: ga er zorgvuldig mee om want er zijn 
controles. 
 
Zakelijke bijeenkomsten: eten en drinken niet uitserveren maar 
faciliteren, b.v. op de gang bij koffie/thee/water corner. Geen 
verkeersbewegingen, dan wordt het gedoogd. Maar check de nieuwe 
regels voor hotels 
 
Een routekaart is in ontwikkeling om de horeca weer verantwoord 
open te laten gaan. Informatie volgt. 
 
Vraag van Caroline Receveur over alcohol prijzen. Drank en 
horecawet is aangenomen in Tweede Kamer. wordt alcoholwet. zie 
link alcoholwet 
 
Volg de berichtgeving op de KHN website, de KHN coronawebsite en 
de KHN Facebook pagina 
 

 
 

 
Regels voor binnen 
en buiten 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe regels 
hotels 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Alcoholwet 

 
KHN.nl/Corona  

 
KHN website 

5 Digitaal Nachtregister Martijn-Gijs van den Broek geeft een update 
Zie de bijgevoegde presentatie.  
In januari worden alle contactpersonen individueel benaderd om 
akkoord voor automatische aanlevering maandelijkse CBS 
statistieken te krijgen 

Presentatie Digitaal 
Nachtregister (pdf) 
 
www.visitordata.nl 
 

6 Booking.com Elsbeth van Eekeren en Floor Kuijvenhoven geven een 
update. Zie bijgevoegde presentatie 
 
Vraag: Wat verwacht booking.com van de Brexit? 
A: voor Q2 engelse national op 1 in de cijfers. Zoals het er nu uitziet 
reizen ze zoals voorheen maar nog onduidelijk dus kunnen 
verwachtingen niet uitspreken 
 
Vraag over de booking.com reviews; Booking.com heeft de punten 
telling aangepast waardoor er geen gemiddelde meer voor de 
eindscore wordt berekend waardoor je voor alles bv een 10 kan 
krijgen met een eindscore 7. Antwoord: Dit klopt, we hebben in 
diverse landen gemeten of je echt verschillen in eindscores krijgt 
maar dit valt wel mee wordt er aangegeven. 
Booking.com denkt in de reviews vaak niet mee met de klant, het 
hotel. We krijgen diverse klachten; Een gast boekt via booking.com 
een kamer, vervolgens verblijft de gast en misdraagt zich dusdanig 
dat de gast door het hotel wordt verzocht het pand te verlaten in de 
nacht. Soms met behulp van politie. Vervolgens geeft de gast een 
cijfer 1 voor zijn verblijf. Als het hotel dan belt met booking.com over 

 
Presentatie 
booking.com  
(op aanvraag) 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
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https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/vraag/wat-betekent-de-nieuwe-coronawet-voor-hotels
https://www.khn.nl/veelgestelde-vragen/vraag/wat-betekent-de-nieuwe-coronawet-voor-hotels
https://www.khn.nl/nieuws/kamer-stemt-in-met-nieuwe-drank-en-horecawet-alcoholwet
https://www.khn.nl/corona
http://www.khn.nl/
http://www.visitordata.nl/
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de reviews krijgt het hotel altijd het antwoordt dat booking.com er 
niets aan kan doen en er niets aan gaat doen. Vervolgens blijft de 
slechte review staan met alle gevolgen van dien voor het hotel. 
Antwoord: a. Gast wordt voortijdig hotel uitgezet en heeft geen 
mogelijkheid om review te plaatsen. b. Na volgende dag (met evt. 
politierapport) wordt het 1 op 1 opgepakt met klantenservice en kan 
besloten worden de review te verwijderen. wordt opgepakt door 
Booking.com met feedback aan Patrick Kerkhoven.  
:  

7 Politie, Martin Nanninga en Gemeente, Btissame El Bouhdifi en 

Nicolien van Weeghel (Programma Seksuele Intimidatie & Seksueel 

Geweld) vragen aandacht voor een aantal actuele thema’s rondom 

hotels. Er is behoefte aan behandelingskader met als doel: Samen 

met de gemeente Amsterdam, Openbare Ministerie, Koninklijk Horeca 

Nederland, politie en de hotelmanagers een constructieve 

samenwerking opzetten om misstanden in hotelkamers te herkennen, 

een halt toe te roepen en op te volgen. (pilot gebied Amsterdam West 

en Nieuw-West) 

 

Martin Nanninga, recherchekundige Politie Amsterdam-Amstelland 

geeft aan dat er vooral in Amsterdam West problemen zijn. Verhuur 

van kamers aan jongeren:  geluidsoverlast, feestjes met gebruik van 

alcohol en lachgas,  bedreigen van hotelpersoneel, vernielen van 

hotelkamers, uitbuitingen: kwetsbare, soms minderjarige, meisjes zijn 

slachtoffer van illegale prostitutie, en soms verkrachtingen. Ook valt 

op dat koeriers van lachgas bestellingen komen afleveren Er zijn 

hotels waar alleen prostitutie wordt gemeld alleen overlast van 

lachgas e.d. maar er zijn ook hotels waar een combinatie voorkomt. 

De overlastmeldingen en incidenten in hotels (in Amsterdam West) bij 

de politie zijn in 2020 toegenomen ten aanzien van 2018 en 2019 

Input voor de handelingskader kunnen gemaild worden naar: 

Handelingskaderhotels@Amsterdam.nl  

Wat voor situaties komen jullie tegen, waar loop je tegenaan, welke 

ondersteuning heb je nodig? Geef het door om het handelingskader 

goed te ontwikkelen 

In het kader van weerbare stad is politie, gemeente Amsterdam, OOV  
bezig om te kijken naar een digitaal register. KHN is hier volop bij 
betrokken en zal visitor data hier ook bij betrekken 
 
Advies: Doe de training: No Room for Sex Trafficking (signalen van 
seksuele uitbuiting te herkennen) 
Zorg dat er in je huisregels staat dat je tegen lachgas e.d. bent. 
Registreer alle bezoekers (niet alleen de hoofdverblijver) 
Geef je werknemers instructies 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Online training: no 
place for sex 
trafficking 
 

 
8 
 
 
 

Actueel nieuws KHN landelijk Hans van der Kooij geeft een update 
Noodverordeningen zijn weer bijgesteld. Meer info is te vinden via de 
KHN website. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de informatie 
bijgewerkt. 
 
Tijdelijke Covid wet: o.a. 
Uitzondering van maximaal 30 gasten voor hotels (zie punt 4) 
Mondkapjes zijn verplicht in publieke ruimtes 
Afhalen van maaltijden mag niet in dezelfde ruimte als waar 
hotelgasten maaltijd gebruiken 
 
Book Direct: Samen met HOTREC bezig in alle landen om direct 

boeken te promoten. Ook om binnenlandse markt te stimuleren. 

 
Alle corona 
maatregelen op een 
rij 

 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:Handelingskaderhotels@Amsterdam.nl
https://www.khn.nl/nieuws/khn-vraagt-aandacht-voor-certificeringsprogramma-om-seksuele-uitbuiting-aan-te-pakken
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https://www.khn.nl/kennis/alle-corona-informatie-op-een-rij
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Gesprekken geweest met beterboeken en hoteliers.com. 
 
In gesprek met Vincent Hotel groep/Hilton hotels over verhouding 
huurder/verhuurder. Heb je problemen met verhuurder; in hoeverre 
werkt je verhuurder mee. Geef het door aan: h.vanderkooij@khn.nl 
zodat we goed in beeld hebben hoe het ervoor staat 
 
Met BUMA/SENA akkoord bereikt over restitutie over laatste 
maanden van het jaar. Videma heeft aangegeven de 2e periode niet 
te restitueren  
 
Hans bedankt het bestuur en kantoor van KHN Amsterdam voor de 
inspanningen 
 
Paul Schoormans geeft een update: 
Horeca CAO is verlengd tot 31 december 2021 onder gelijke 
voorwaarden. Per bedrijf aanvullende regeling, je hebt altijd de 
bevoegdheid om aan te geven dat men niet aan periodieke 
verhogingen doet. 
Vaste lasten: bedrijven die buiten de KMO definitie vallen, komen niet 
in aanmerking voor de TVL. In de andere gevallen, als je in statutaire 
doelstellingen hebt aangegeven dat je investeringen hebt gedaan, is 
dat een generieke uitzondering om in aanmerking te komen voor TVL 
Zorg dat je juridisch tijdig de procedures opstart.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horeca CAO 
 

 
 

9 Gemeente Amsterdam, Toelichting betaling en aanslagen 
toeristenbelasting, Raymond Nihot, Teammanager Heffing  
gemeente Amsterdam geeft een toelichting. Er is onduidelijkheid over 
heffingen 2020. Vanaf start corona uitbraak hebben veel hotels 
verzoek gedaan om voorlopige aanslag 2020 uit te stellen. Ook 
wanneer de termijn is verstreken. Dit is toegekend. Deel hotels heeft 
er geen gebruik van gemaakt. Voor deze groep wordt nog steeds 
uitgegaan van prognose zoals die jaar geleden is gemaakt en zal de 
voorlopige aanslag veel hoger uitvallen dan de daadwerkelijke 
gecollecteerde toeristenbelasting in 2020 maar ook voor hotels 
waarvan voorlopige aanslag al is bijgesteld naar beneden maar 
waarbij de realisatie nog steeds achterblijft ten opzichte van het 
verminderde bedrag. 
Voor beide groepen geldt: niet voorfinancieren! Betaal uiterlijk 31 
december 2020 maar niet meer dan je werkelijk hebt ontvangen aan 
toeristenbelasting. 
Meld je bij belastingen als je een betalingsprobleem hebt. Zie ook link: 
ik kan de toeristenbelasting niet betalen. 
Samen met de branche wordt er gekeken naar reële vaststelling 
voorlopige aanslag 2021 zodat het dat voor iedereen zo reel als 
mogelijk wordt vastgesteld.  

Vooralsnog heeft college besloten dat er geen verandering in tarieven 
toeristenbelasting komt. Samen met luxury hotels is er een voorstel 
om tarieven aan te passen neergelegd bij de wethouder.  
Zie ook de link: Amsterdammers en afdracht toeristenbelasting voor 
verblijf in de eigen stad en de link Betaling Toeristenbelasting 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik kan de 
toeristenbelasting 
niet betalen 
 
 
 
 

 
Afdracht toeristen 
belasting 
 
Betaling 
Toeristenbelasting 

10 Sales pitch. Anton Reijlink van de firma Orbisk geeft informatie over 
kostenbesparing door het tegengaan van voedselverspilling. 

Heb je interesse, neem dan contact op voor een (digitale) meeting 

met uitgebreide informatie over wat Orbisk voor jouw hotel kan 

betekenen. Zie ook de testimonial met klantverhalen van Floris Licht, 

general manager bij Novotel Amsterdam Schiphol Airport.  

 
Presentatie Orbisk 
(pdf) 

 

www.orbisk.com 
 
testimonial 
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https://www.khn.nl/nieuws/amsterdammers-en-afdracht-toeristenbelasting-voor-verblijf-in-de-eigen-stad
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 Het volgende hoteloverleg KHN Amsterdam 
Wanneer: 11 maart 2021 
Hoe laat: 10.00 – 12.00 
Waar: afhankelijk van de coronamaatregelen op locatie of via 
Microsoft Teams 
 
Jaarplanning: 
11 maart 2021 
10 juni 2021 
16 september 2021 
9 december 2021 
 

 

 


