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Haarlem, 6 februari 2020

Onderwerp
Onze ref.

: Openstaande punten overleg toeristenbelasting / toerisme
: Verhoging toeristenbelasting

Geachte heer Berkhout,
Sinds 2019 zijn wij regelmatig in gesprek over de verhoging van de toeristenbelasting. Er zijn in
deze gesprekken diverse koppelingen gemaakt met andere onderwerpen welke voor hoteliers van
belang zijn en welke de service richting de (hotel)bezoeker verhoogt. We hebben deze gesprekken
onderling geëvalueerd en zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat er tot op heden op geen enkel
punt concreet resultaat is geboekt.
Onderstaand dat lijstje van punten waarvan wij denken dat vervolgoverleg noodzakelijk is.
Bestaande punten:
- Tegemoetkomen in kosten van inning toeristenbelasting met 5%
- Geen heffing voor kinderen tot 12 jaar.
- Handhaving en heffing toeristenbelasting Airbnb, wij zijn benieuwd naar de status van de
vrijwillige afdracht door Airbnb. Is Visitor Data in beeld? En welke acties zijn er in 2019
door handhaving uitgevoerd m.b.t. onrechtmatige logiesverstrekking door particuliere
verhuur en BenB’s
- Commitment bevriezen toeristenbelasting voor in ieder geval deze collegeperiode en hoe
daarna.
- Bestemming van meeropbrengst bij overschrijding begroting.
- Welk geld van de toeristenbelasting vloeit rechtstreeks terug in voorzieningen voor het
toerisme en marketing
- Bij overschrijding van het gebudgetteerde bedrag een verlaging van de prijs per persoon per
nacht voor te stellen aan de raad.
Nieuw punten:
- Uitspraak raad van state vergunningplicht vakantieverhuur/particuliere verhuur, wat gaat de
gemeente Haarlem hier mee doen
- Rapportage inkomsten toeristenbelasting 2019
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Graag zouden wij zo snel als mogelijk een vervolgafspraak met u willen plannen om met een
afvaardiging van de logiesvertrekkers met u in gesprek te gaan en bovenstaande punten te
bespreken. De verhoging is nog steeds top of mind bij alle logiesverstrekkers en wordt nog steeds
als onredelijk ervaren. Op 30 maart aanstaande vindt het volgende hoteloverleg Haarlem plaats, wij
hebben dan bovenstaande punten op de agenda staan en willen dan verslag doen van dit overleg
aan de overige hoteliers.
Met vriendelijke groet,
namens georganiseerde logiesverstrekkers Haarlem en KHN Haarlem, Koninklijke Horeca
Nederland

Maud Vroom
Voorzitter hoteloverleg, bestuurslid KHN Haarlem

www.khn.nl/haarlem
KHN Haarlem
Damstraat 10
2011 HA HAARLEM
E: haarlem@khn.nl

