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Meldpunt Toeristenbelasting

“ Mag het ietsje
 meer zijn?”
Dat we bij een overnachting in een hotel in Nederland een klein bedrag 

aan toeristenbelasting moeten betalen is een bekend fenomeen. Maar 

soms blijkt dat bedrag - met €3,50 per nacht - helemaal niet zo klein te 

zijn. En wat te denken van strandstoelenbelasting, zwembadtoeslag en 

meebetalen aan de kosten van het legionella beheerssysteem?

Eind juli lanceerde de Consumentenbond het 
‘Meldpunt Toeristenbelasting’. Uit de reacties 
blijkt dat niet alleen wij ons verbazen over en 
ergeren aan deze ondoorzichtige belasting. 
Hoog tijd dus om de gemeenten en branche 
om een reactie én verbeteringen te vragen. 
In de vorige Reisgids meldden we al dat 
gemeenten in Nederland onbeperkt toeristen-
belasting mogen heffen. Ondernemers die een 
verblijf  aanbieden, moeten deze belasting 
innen en afdragen aan de gemeente. Zij 
mogen het bedrag opnemen in de overnach-
tingprijs, apart op de nota vermelden of  
‘verstoppen’ in gemeentelijke toeslagen. Ze 
hoeven zich bovendien niet te houden aan het 
officiële tarief, want er is geen controle vanuit 
de gemeente. Lang niet alle gemeenten heffen 
toeristenbelasting (26% niet) en tussen 
degenen die dit wel doen zijn de verschillen 
groot. Daarnaast is lang niet altijd duidelijk 

wat er met het ontvangen geld gebeurt.
Dat sommige ondernemers nog een flink 
bedrag bovenop het officiële tarief  gooien, 
werd duidelijk uit onze steekproef  onder de 
websites van 300 recreatieondernemers. 
We besloten daarop een meldpunt in te stellen 
om te inventariseren wat u als consument 
vindt van de toeristenbelasting en welke 
ervaringen u ermee heeft.

Verwarrende termen 
De meeste reacties die we op het meldpunt 
binnenkregen, gingen over hotels gevolgd 

door bungalowparken. Vooral de hotels in de 
gemeenten Maastricht, Groningen, Eindho-
ven en Den Haag moesten het ontgelden. 
Veelal vanwege hun hoge toeristenbelasting, 
zoals in Eindhoven met €3,50 per persoon per 
nacht en Groningen met €3. 
Ook ontvingen we meldingen over de hoge 
bedragen die de hotelketens NH, Mercure, 
Golden Tulip, Fletcher, Bilderberg, Van der 
Valk en Novotel in rekening brengen. 
Navraag leert echter dat niet al deze hotels 
meer rekenen dan nodig is. Zo geeft de Accor 
Groep aan dat de aangesloten hotels (onder 
andere Mercure en Novotel) alleen de officiële 
toeristenbelasting vragen en dat dit jaarlijks 
bij de 45 hotels gecontroleerd wordt. 
Ook de NH hotels houden zich strikt aan de 
regels. De verwarring ontstaat doordat 
bijvoorbeeld Mercure Hotel in Haren de 
toeristenbelasting schaart onder de noemer 

‘city and local taxes’, waardoor de indruk 
ontstaat dat er meer wordt gerekend dan 
alleen toeristenbelasting. 
Onder de naam ‘tax & handling fee’ berekent 
de Fletcher Hotelgroup in hun hotels in 
Oosterwolde en Berg en Dal €2 in plaats van 
de door de gemeente vastgestelde €0,55 en 
€0,70. Fletcher blijkt standaard €2 te bereke-
nen ongeacht wat de gemeente vraagt en dat 
betekent dat ze er soms ook op toeleggen. De 
‘tax & handling fee’ bestaat uit toeristenbelas-
ting plus de kosten om deze belasting te 
registreren en te innen.

De verwarring ontstaat doordat hotels de toeristenbelasting scharen 
onder de noemer ‘city and local taxes’ of  ‘tax & handling fee’

Strandstoelenbelasting

In Zandvoort heft de gemeente
€0,50 strandstoelenbelasting
per verhuurd strandbed.
Hanneke Mel, paviljoenhouder:
“Naast de toeristenbelasting
die de hotels en pensions
rekenen, betalen toeristen bij
ons nog eens €0,50 als ze een
strandbed huren. Wij zijn daar
als paviljoenhouder niet blij
mee. De meeste pachters
rekenen €5 voor een strand-
bed. De strandstoelenbelasting
is dus een groot deel van de
huurprijs. Ik weet dat er
paviljoenhouders zijn die door
de strandstoelenbelasting een
euro meer zijn gaan vragen
voor de huur van een strand-
bed. Mensen die uit Zandvoort
zelf komen, moeten ook €0,50
extra betalen, terwijl ze niet tot
de toeristen behoren.
Reactie gemeente Zandvoort: 
“Een paar jaar geleden hebben 
wij deze belasting ingevoerd om 
met name de dagrecreant om een 
bijdrage te vragen. Officieel is 
het toeristenbelasting voor een 
dagverblijf. De belasting geldt 
niet voor mensen die uit 
Zandvoort komen. Paviljoenhou-
ders geven wekelijks op aan wie 
zij stoelen verhuurd hebben. Ze 
kunnen dan aangeven of daar 
mensen uit Zandvoort bij zitten.
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Onoverzichtelijke gemeentelijke heffi  ngen
Twee hotels van Bilderberg brengen de 
toeristenbelasting onder in milieu-, gemeente-
lijke- of  lokale heffi ngen. Het totaalbedrag 
wordt daardoor hoog. Bilderberg hotel in 
Garderen vraagt €2,75 in plaats van de €0,84 
toeristenbelasting die de gemeente hanteert en 
in Tegelen (gemeente Venlo) €2,50 in plaats van 
€0,97. Het Bilderberghotel in Tegelen laat 
weten dat het gaat om gemeentelijke lasten die 
bestaan uit zuiveringsheffi ng, rioolrecht, 
onroerendgoedbelasting, waterschapsbelasting 

en omzetbelasting. Het Bilderberghotel in 
Garderen komt nagenoeg met dezelfde uitleg, 
maar schaart ook de kosten voor brandveilig-
heid, het legionella beheerssysteem en de 
gemaakte administratiekosten onder deze 
noemer. Ook enkele bungalowparken brengen 
de toeristenbelasting onder in gemeentelijke of  
lokale heffi ngen. Een groot deel van de reacties 
op het meldpunt ging over de ketens Landal 
GreenParks, Roompot Parken, Center Parcs en 
Euroase Parcs. Lezers vragen zich af  waar 
deze gemeentelijke heffi ngen van de bunga-
lowparken uit bestaan. Landal GreenParks 
laat weten dat het gaat om kosten voor onder 
meer rioolrechten, zuiveringslasten, onroe-
rende zaakbelasting, bouwleges en water-
schapomslag. Center Parcs komt met bijna 
dezelfde uitleg, maar voegt hier ook de 
afvalstoffenheffi ng aan toe. Bij RP Holidays, 
waar de parken Roompot en Euroase onder 
vallen, bestaan de lokale heffi ngen uit de 
toeristenbelasting en een persoonsgebonden 
component die, afhankelijk van het park, 
bestaat uit: energietoeslag, stortingsrecht, 
toeslag ten behoeve van het zwembad en BTW. 
RP Holidays is van mening dat ze deze kosten 
niet in de logiesprijs moet stoppen omdat ze 
afhangen van het aantal personen per 
accommodatie. 

Lezers vragen zich af  waar deze gemeentelijke heffi ngen van de 
bungalowparken uit bestaan

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
laat weten dat slechts enkele van deze 
belastingen door de gemeenten worden 
geheven: de gemeente legt inderdaad riool-
recht, afvalstofheffi ng en onroerende zaakbe-
lasting op, maar verder niet. 
De heer Slagter wees ons op een opvallend feit 
namelijk dat de bungalowparken Loohorst en 
Meerdal van Center Parcs in Horst aan de 
Maas niet hetzelfde bedrag vragen. Dat geldt 
ook voor de Landal GreenParks Heihaas en 
Veluwse Hoevegaerde in Putten. Volgens 

Center Parcs is dit te wijten aan het verschil in 
grootte van de twee parken. Landal laat weten 
dat het een typefout betreft op de website en in 
de Duitse gids, de website is inmiddels 
gecorrigeerd. 
Als we de bungalowparken (zonder de bijbe-
horende campings) van Landal GreenParks, 
Roompot Parken, Center Parcs en Euroase 
Parcs naast elkaar zetten en we halen van het 
gevraagde bedrag (volgens de website) de 
offi cieel gestelde toeristenbelasting per 
gemeente af, dan ontvangen de ketens gemid-
deld €0,36 (Landal) tot €0,46 (Euroase) en €0,47 
(Center Parcs en Roompot) per persoon per 
nacht extra aan heffi ngen. Volgens Landal 
boeken 5,2 miljoen Nederlanders jaarlijks een 
bungalowvakantie. De ontvangen bedragen 
kunnen dus oplopen tot in de miljoenen... 

D
ubbel betalen

Regelmatig gaat zeilinstructeur 
Nico Stom naar Terschelling. Hij 
moet twee keer toeristenbelas-
ting betalen als hij één nacht in 
de jachthaven van Terschelling 
blijft. Nico Stom: “Ik heb een e-
mail gestuurd naar de gemeen-
te Terschelling. Zij geven als 
antwoord dat toeristenbelasting 
geen overnachtingsbelasting 
maar een verblijfsbelasting is. 
Deze wordt geheven per dag of 
een gedeelte daarvan. Als je 
met de veerdienst komt, zit de 
belasting volgens mij bij het 
ticket inbegrepen. Daarna 
moeten de mensen nog bij hun 
hotel toeristenbelasting 
betalen. Zij betalen dus ook 
twee keer belasting als ze één 
nacht verblijven. Het lijkt mij 
logischer om de toeristenbelas-
ting per nacht te berekenen.”
“Er is geen wetgeving voor 
toeristenbelasting”, aldus  de 
gemeente Terschelling. “Naar 
Terschelling komen veel 
dagjesmensen die wij betrekken 
in de heffi  ng van toeristenbelas-
ting omdat ze gebruikmaken van 
toeristische voorzieningen op ons 
eiland. Toeristen die aankomen 
per veerboot betalen het ticket 
voor de boot inclusief €0,78 aan 
toeristenbelasting. Daarnaast 
betalen toeristen €0,78 voor 
iedere nacht die ze op ons eiland 
verblijven.”

Als we de bungalowparken Landal 
GreenParks, Roompot Parken, Center 
Parcs en Euroase Parcs naast elkaar zetten 
en we halen van het gevraagde bedrag de 
offi  cieel gestelde toeristenbelasting per 
gemeente af, dan ontvangen de ketens 
gemiddeld €0,36 (Landal) tot €0,46 (Eur-
oase) en €0,47 (Center Parcs en Roompot) 
per persoon per nacht extra aan heffi  ngen.
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Ondernemers reageren ook 
De recreatieondernemers reageerden ook op 
ons meldpunt, voornamelijk campingeigena-
ren. De ondernemers lieten weten dat zij 
hopen op meer overleg met de gemeenten, 

zodat zij weten waarom het tarief  stijgt en wat 
het tarief  het komende jaar zal zijn. 
Het komt namelijk voor dat een gemeente zijn 
verordening niet op tijd rond heeft en pas ver 
in het nieuwe jaar met een verhoging komt, 
die toegepast moet worden over het hele jaar. 
De ondernemer moet dus noodgedwongen zijn 
tarief  verhogen om toch aan het einde van het 
jaar het juiste bedrag aan de gemeente te 
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Veel kampeerders constateren dat ze wel toeristenbelasting betalen, maar 
dat er in de buurt vaak nauwelijks voorzieningen voor toeristen zijn

kunnen afdragen. Deze recreatieondernemers 
lijken zo geld in eigen zak te steken, maar 
doen dat dus niet. 
Ook vroeg een aantal ondernemers om 

afschaffing van de toeristenbelasting, 
anderen pleitten juist voor een doelbelasting: 
een belasting die door de gemeenten alleen 
gebruikt wordt voor voorzieningen voor de 
toerist. Interessant in dit verband is dat veel 
kampeerders constateren dat ze wel toeristen-
belasting betalen, maar dat er in de buurt 
vaak nauwelijks voorzieningen voor 
toeristen zijn.

Ons standpunt
De Consumentenbond vindt dat recreatie-
ondernemers niet meer mogen vragen dan 
het bedrag dat zij aan de gemeenten moeten 
afdragen. Eventuele administratieve lasten 
dienen net als andere overheadkosten 
opgenomen te zijn in de totaalprijs. Op de 
afrekening kan worden vermeld welk deel 
bestemd is voor de toeristenbelasting, net 
als bij de BTW. De extra belastingen en de 
toeristenbelasting moeten worden opgeno-
men in de totaalprijs, zoals ook het geval is 
bij vlieg- en vakantiereizen. 
Er is veel onduidelijkheid over toeristenbe-
lasting. De opbrengsten komen terecht in de 
algemene middelen van de gemeenten, 
terwijl de naam suggereert dat de belasting 
bedoeld is voor toeristische voorzieningen. 
Daarom moeten de gemeenten verantwoor-
ding afleggen over wat er met de opbreng-
sten gebeurt, zodat ondernemers, maar ook 
consumenten weten waar het geld aan 
besteed wordt. 
We zullen dit standpunt onder de aandacht 
brengen bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en het Ministerie van Economische 
Zaken en aandringen op verbeteringen. 
We houden u op de hoogte. 

Reactie RECRON en VNG 
“De recreatieondernemers willen niet 
verdienen op toeristenbelasting en zeker niet 
over de rug van hun gasten”, aldus de 
Vereniging van Recreatieondernemers 
Nederland (RECRON). Ze zijn het met ons 
standpunt eens, maar geven wel aan dat het 
verwerken van de toeristenbelasting en 
overige heffingen in de totaalprijs niet altijd 
haalbaar is voor de ondernemers. “De 
gemeenten hebben hun begroting en dus de 
heffingen niet altijd op tijd rond, meestal pas 
in november en soms ver in het nieuwe jaar. 
Terwijl recreatieondernemers hun prijs al 
veel eerder moeten bepalen.” RECRON meent 
daarom dat het in die gevallen mogelijk moet 
zijn om toeristenbelasting en alle andere 
overheidsheffingen apart te vermelden op de 
rekening, brochure of website. Er mogen 
geen extra kosten zoals administratiekosten 
of andere heffingen bij betrokken worden.  
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
geeft aan dat het onjuist is om te stellen dat 
de toeristenbelasting in het leven is geroe-
pen om specifieke uitgaven te dekken voor de 
gemeentelijke infrastructuur. “De toeristen-
belasting is een belasting voor personen die 
tegen betaling in een gemeente verblijven 
zonder daar te wonen. Niet alleen toeristen 
worden in de heffing betrokken, maar ook 
andere personen die profiteren van de 
aanwezigheid van gemeentelijke voorzienin-
gen. De naam toeristenbelasting is in die zin 
dan ook niet volledig.” VNG vindt dat recrea-
tieondernemers niet meer mogen vragen dan 
het door de gemeente vastgestelde bedrag. 
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