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Geachte minister De Jonge, 

Al eerder, 2 februari jl, hebben we u geïnformeerd over de noodsituatie van de indoor skischolen in 
Nederland.  Het is teleurstellend dat we hierover geen enkele terugkoppeling hebben mogen 
ontvangen. 

Voor de 2e keer vragen we uw dringende aandacht voor de NOODSITUATIE van wintersportbedrijven 
in Nederland. Want vanwege de lockdown in de wintermaanden is onze branche keihard getroffen. 
 
1: Op 15 maart 2020 ging de lockdown voor binnensport van kracht, behoudens een korte periode 
van september tot 15 december 2020 (openstelling met zeer beperkte aantallen en groepsgroottes).  
Het sluiten van de skischool ondernemingen betekent geen omzet in de winter en geen financiële 
buffer voor de zomermaanden. Daardoor zijn er directe liquiditeitsproblemen ontstaan. 

2: De huidige regelingen zoals de NOW en de TVL houden in de regel geen rekening met ons 
seizoensgebonden karakter. Zo moeten vele skischolen een ‘boete’ betalen over NOW1 aangezien 
veel seizoensgebonden contracten afliepen eind april. 
 
3: De TVL Q2 2020 kon niet worden aangevraagd aangezien er nihil omzet in de zomers wordt 
gegenereerd. 
 
4: De TVL Q3 2020 kon niet worden aangevraagd aangezien de gerealiseerde omzet voor velen iets 
hoger uitviel dan de 30% omzet verlies tov Q3 2019.  
 
5: Veel skischolen kunnen op dit moment geen NOW aanvragen aangezien ze geen loonsom hadden 
op 1 juni 2020, maar nu wel personeel in dienst hebben. 

6: Vervolgens komt er nog een probleem bij en dat is dat er bij openstelling van de skischolen eerst 
nog een grote achterstand van reeds betaalde lessen uit Q3 2020 moet worden weggewerkt voordat 
er überhaupt omzet gedraaid kan worden. Daardoor blijft er een liquiditeitsprobleem tot diep in de 
winter.  

Inmiddels zijn kappers en andere contactberoepen weer open. Retail en detailhandel hebben extra 
regelingen w.o. voorraadvergoeding en winkels kunnen via webshops, click-collect en shoppen op 
afspraak nog enigszins omzetten draaien. Dit is voor indoor skischolen niet mogelijk. Immers zal een 
ski-snowboardles letterlijk op de skipiste gegeven moeten worden. 
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Het winterseizoen is nu voorbij en evt. heropening zal helaas te laat zijn om de grote financiële 
verliezen enigszins weg te werken. We praten immers over de wintersport.  
 
In dat kader refereer ik naar de brief van premier Rutte “Samen naar de eindstreep. En verder.” 
Daarin stipt de premier aan dat er vooral baanbehoud en economische groei nagestreefd wordt. Met 
het uitbreiden van steunpakketten worden ondernemers gesteund. “En als er meer nodig is, gaan we 
dat doen.” “We bereiken het kantelpunt” was 8 maart ook nog de boodschap. 

Maar de indoor skischolen hebben hun kantelpunt al bereikt en dreigen failliet te gaan. Als er geen 
extra steun komt om de grote tekorten op te vangen, dan dreigen de indoor skischolen te 
verdwijnen. En daarmee ook duizenden banen, honderden stageplaatsen voor beroepsonderwijs en 
talloze mogelijkheden voor de honderdduizenden kinderen, jeugdigen en volwassenen om hun 
favoriete sport in de winter te beoefenen. 

Wij willen dan ook graag op zeer korte termijn in overleg treden om met elkaar te bekijken hoe we 
samen met het kabinet onze branche kunnen ondersteunen zodat werkgelegenheid, het aanbod van 
stageplaatsen en onze bedrijfstak behouden blijven. 

Mogen wij uw reactie omgaand ontvangen? 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens B.I.S. 

Erik du Pré     
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