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Amsterdam, 23 september 2019
Betreft: Wens KHN vast te houden aan procentuele heffing toeristenbelasting na 2019 i.p.v.
gecombineerd vast tarief en procentuele heffing

Geacht college,
We realiseren ons dat het kort dag is, maar vragen uw aandacht m.b.t. signalen van onze
achterban. Zij ervaren grote problemen met de gecombineerde tariefstelling toeristenbelasting
per 1-1-2020, waarbij een vaste bijdrage per persoon per nacht en procentuele heffing van de
overnachtingsprijs mogelijk wordt ingevoerd.
De problemen ontstaan in de eerste plaats m.b.t. het inrichten van onze systemen. We ervaren
hier grotere problemen mee dan dat in eerste instantie was verwacht. Mede gelet op het feit dat
we niet alleen de juiste berekeningen in onze eigen administratie moeten verwerken (de
zogenaamde achterkant), maar ook de gast een transparante factuur moeten kunnen tonen met
deze uitsplitsing.
Tevens wordt er nu al onredelijk gereageerd bij boekingen voor volgend jaar. Het is niet uit te
leggen dat er naast een vaste vergoeding per persoon per nacht, ook nog een procentuele
heffing is op de kamerprijs (twee verschillende grondslagen). Groepsaccommodaties ervaren dat
de enorme stijging in het geheel niet uit te leggen is en men uiteindelijk niet boekt.
Ook blijft er veel onbegrip ontstaan bij onze achterban dat er op geen enkele manier rekening is
gehouden met de wensen van hen. De belangrijkste partner in dit proces
(verblijfsaccommodaties) zijn gehoord, maar niet gekend.
We hebben in het hoteloverleg d.d. 12 september jongstleden, waarbij uw directeur
Economische Zaken, de heer Stan Kaatee, aanwezig was en hij nog eens een toelichting heeft
gegeven op het proces en nut en noodzaak van de verhoging van toeristenbelasting ook
aangegeven dat we moeite hebben met het gehele proces. We blijven het een gemiste kans
vinden om een bredere groep toeristen, dagtoeristen (niet verblijfstoeristen), eerlijker bij te laten
dragen, maar hebben vooral moeite met het feit dat we al die tijd hebben aangegeven vast te
willen houden aan een procentuele heffing.
Op 6 november beslist de gemeenteraad definitief. We vragen u ons een doorberekening te
geven van de procentuele heffing die nodig is om dezelfde opbrengsten te garanderen die u
denkt te realiseren met de voorgestelde vaste vergoeding van € 3,- per persoon per nacht en
7% van de overnachtingsprijs.
Tijdens de rondetafelgesprekken zijn door wethouder Kock percentages van 10 en 11%
gepresenteerd, maar hierbij was nog geen rekening gehouden met de autonome groei. De cijfers

waren gebaseerd op 2017, dus minder kamers en bezoekers dan nu en een lagere kamerprijs.
Tevens was er ook nog geen rekening gehouden met verhoging en verbreding van
vermakelijkheden retributie.
Op basis van onze berekeningen gaat het om een lager percentage dan 10%.
Volledigheidshalve berichten we dat onze achterban (ook de hotels in het luxere segment met
hogere kamerprijzen) nog steeds de voorkeur geeft aan uitsluitend een procentuele heffing.
Ik hoop dat u ons spoedig de benodigde informatie kunt verschaffen en met ons in gesprek wilt
gaan om de problemen die we nu al ervaren te bespreken. We denken dat het voor u en de
afdeling belastingen ook een voordeel kan zijn om vast te houden aan dezelfde methodiek die al
jaren van kracht is. Het vergemakkelijkt de verwerking en vooral ook de controle.
We zijn altijd bereid onze argumenten nader toe te lichten.
Gelet op de korte termijn die we nog te gaan hebben voor de besluitvorming van 6 november,
hopen we spoedig van u te vernemen.

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Horeca Nederland
Pim Evers
Voorzitter Amsterdam
E: amsterdam@khn.nl
M: 06-18471286
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