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Geacht college,
Op de eerste plaats wensen ik u namens de samenwerkende hotels Haarlem het allerbeste voor
2022, dat we maar zo snel mogelijk terug kunnen naar een normale maatschappij.
Dat dit nodig is moge wel duidelijk zijn, ondanks diverse compensatieregelingen voor de horeca
is er nog steeds geen enkele oplossing voor de inkomstenval waarin de ondernemers zich
begeven. Hoewel zeer gewaardeerd compenseert de TVL enkel een deel van de vaste lasten en
vergoedt de NOW slechts een deel van de salarissen van personeel. De resterende kosten
komen voor rekening van de ondernemer terwijl daar nauwelijks tot geen omzet tegenover
staat*. Voor (hotel)ondernemers zelf is vanuit de overheid niets geregeld
Dat blijft ons bezig houden, hoe houden we dit nog langer vol? In 2021 werd in Haarlem een
bezetting gerealiseerd van 43%, schrikbarend laag. Dat maakt dat we onder meer naar onze
concurrentiepositie moeten kijken ten opzichte van logiesverstrekkers in vergelijkbare steden in
het hele land. Alles wat we er gezamenlijk aan kunnen doen om onze positie en de prijzen
concurrerend te houden is daarin belangrijk.
Wij zijn ons als commerciële partijen bewust van onze (actieve) rol bij sales, promotie en
samenwerking. Daarbij willen wij u attent maken op een wezenlijk punt in onze
concurrentiepositie waar wij als hoteliers geen of niet genoeg invloed op hebben; dat is de
hoogte van de toeristenbelasting. In Haarlem is deze zeer fors.
Het grootste deel van onze boekingen komt via de online reserveringsplatforms. Deze
reserveringsplatforms zijn verplicht om overnachtingsprijzen te tonen inclusief toeristenbelasting.
En daar lopen wij als logiesverstrekkers in Haarlem direct een achterstand op ten opzichte van
vergelijkbare en concurrerende steden in Nederland.
Wij hopen dat u begrijpt dat een verhoging van de toeristenbelasting ons op nog meer
achterstand zou zetten. We verzoeken daarom bij het opstellen van de begroting het verhogen
van de toeristenbelasting buiten beschouwing te laten. Met het oog op de komende begroting is
het relevant om te weten dat er sinds 2018 meer dan 100 kamers zijn bij gekomen in Haarlem en
daar bovenop nog eens zo’n 100 extra gepland staan de komende 4 jaar en dat dit dus ook een
potentiële toename in toeristenbelasting teweeg brengt. Bovendien is de particuliere
vakantieverhuur via o.a. AirBnB enorm toegenomen in de afgelopen 3 jaar en gaat de afdracht
van de verschuldigde toeristenbelasting voor deze vorm van verblijf geformaliseerd worden
waardoor een toename valt te verwachten in belastinginkomsten voor de gemeente.
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Vanwege voorgenoemde argumenten verzoeken wij daarom dringend om rekening te houden
met onze belangen als hoteliers bij het vaststellen van uw begroting; VERHOOG NIET of beter
VERLAAG de toeristenbelasting tot het moment dat de (toeristische) economie weer het niveau
uit 2019 heeft bereikt.
Mocht er behoefte zijn aan een nadere toelichting op dit onderwerpen, of andere aspecten
aangaande de Haarlemse Hotellerie dan zijn wij graag tot nadere toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,
namens de samenwerkende hotels en het bestuur van KHN Haarlem, Koninklijke Horeca
Nederland,

Claudia van den Berg
Voorzitter hoteloverleg Haarlem
claudia@hotelstaats.nl
*Er zijn zelfs hotels binnen Haarlem die niet voor de TVL in aanmerking komen. Niet omdat ze onvoldoende omzetterugval
hebben maar omdat ze als groep georganiseerd zijn en om die reden buiten de kaders van de TVL vallen en niet voor subsidie
in aanmerking komen, alle vaste lasten worden in dat geval door de exploitatie zelf gedragen zonder enige vorm van
compensatie.
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