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Geachte dames en heren,
Op 27 juni heeft u een Algemeen Overleg met minister K.H. Ollongren waarin
het onder meer gaat over de beheersing van de lokale lasten en de
benchmark woonlasten gastvrijheidseconomie. Gastvrij Nederland – de
Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd – brengt met het
oog op dit overleg graag enkele relevante punten onder uw aandacht.
Gastvrij Nederland steunt de zienswijze van VNO-NCW en MKB-Nederland
in de brief van 14 mei 2019 (briefnummer 19.10.200/K/Ha), waarin wordt
gesteld dat het vervangen van de macronorm, die een maximum stelt aan de
stijging van de OZB-opbrengsten van alle gemeenten samen, door een
benchmark woonlasten een volstrekt verkeerde keuze is. In deze brief willen
we de nadelige gevolgen voor de gastvrijheidssector benadrukken.
Stijging en stapeling van lasten, ….
Ondernemers in de toeristische sector hebben te maken met een stijging van
nationale, regionale en lokale lasten. Niet alleen de toeristenbelasting is
hiervan een voorbeeld, ook de stijging van WOZ-waarden met als gevolg
hogere onroerende zaak belasting en de hogere waterschapslasten. Bij
rioolheffingen en afvalstoffenheffingen zijn soortgelijke effecten te zien. Ook
de netto toename van heffingen op auteursrechten en de fiscale lasten
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voortvloeiend uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans drukken zwaar op
ondernemers in deze sector. Een toeristisch toplandschap kan de komende
jaren alleen gerealiseerd worden wanneer ondernemers voldoende financiële
ruimte hebben om te blijven innoveren en ontwikkelen.
…. met specifiek de toeristenbelasting.
Het dossier ‘toeristenbelasting’ kent een lange historie. De sector is ten
principale tegen toeristenbelasting, vanwege het afschrikwekkend effect en de
onduidelijke bestemming van de gelden. De Atlas van de lokale lasten 2019
(Coelo, 2019) laat zien dat een toenemend aantal gemeenten
toeristenbelasting heft. De grootste tariefstijgingen zijn in de grotere steden.
Toeristenbelasting staat bekend als sluitpost voor de gemeentelijke begroting.
Willekeurige en buitenproportionele verhogingen worden met betrekkelijk
gemak doorgevoerd. De toerist heeft geen democratische middelen om lokale
toeristische en andere heffingen ten laste van ondernemers te beteugelen,
anders dan weg te blijven.
Gastvrij Nederland wil dat ongebreidelde stijging van heffingen begrensd
wordt om een level playing field in de regio te kunnen bereiken.
Wij verzoeken daarom om de benchmark woonlasten niet te accepteren en
aan te sturen op een wettelijke begrenzing van de lokale lasten voor alle
belastingplichtigen.
Wij verzoeken u tijdens het Algemeen Overleg rekening te houden met de
door ons ingebrachte punten.
Uiteraard zijn wij gaarne bereid deze brief mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

Drs. J.C.T. van Wijk
Voorzitter Gastvrij Nederland

