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Onderwerp: 

 
Toeristenbelasting 

Behandeld door: Arthur van Disseldorp 
Datum: 27 nov. 2017 
 
 

Aan de leden van de raadsfracties Meierijstad, 
 
Op 2 november 2017 mocht ondergetekende inspreken bij de Commissie Ruimte, 
Economie en Bedrijfsvoering.  
De tekst van deze inspraak is weliswaar na te lezen op uw site, maar toch zou ik graag de 
essentie willen reproduceren. 
 

- Voor de zomer 2017 verzocht RECRON inzicht in de opbrengsten  
toeristenbelasting. Vanuit de ambtelijke organisatie werd mij medegedeeld dat dit 
ruim een half miljoen per jaar is. De gezamenlijke ondernemers dragen per jaar 
echter minder dan € 90.000,= af.  
Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door m.n. arbeidsmigranten. 
Op ons verzoek tot overleg en meer inzicht is nog steeds geen reactie gekomen. 

 
RECRON & VeKaBo hebben stijgende bedenkingen tegen nut & noodzaak van de huidige 
regeling. Temeer omdat er nog geen T&R-beleid is opgesteld.  
Naast de opbrengsten staan natuurlijk ook kosten om hiertoe te komen. RECRON & 
VeKaBo vragen al weken om een beeld te krijgen van deze zgn. inningskosten. 
Hiervoor is eerlijkheid en transparantie noodzakelijk.  
Wij zouden graag inzicht krijgen in interne kosten (arbeid) en extern kosten (eventuele 
inhuur van bureaus) om tot inning van toeristenbelasting te komen.  
 
Daarnaast lijkt het me correct als ook de inningskosten van het bedrijfsleven mee worden 
genomen in het totaal overzicht. Bij grote hotels of bungalowparken is dit, ondanks de 
automatisering, een dagelijks terugkerende taak, maar ook bij kleinschalige 
verblijfsrecreatiebedrijven zoals mini-campings, B&B, een pension, landschapcampings, 
camperplaatsen, jachthavens, etc. is dit behoorlijk arbeidsintensief. 
 
Wij vragen ons af of de politieke wil aanwezig is om rekening te willen houden met kosten 
van deze - onbezoldigde – belastinginners. 
Het zou namelijk wel eens zo kunnen zijn dat de opbrengsten minus de kosten budgettair 
neutraal zijn….. Maar om dat te kunnen onderbouwen, is inzicht in cijfers nodig. 
Het is immers niet ons gezamenlijke doel om zinloos geld rond te pompen. Zeker niet als 
uw raad uitsprak dat we regeldruk willen verminderen en we toerisme willen stimuleren. 
 
 

Raadsfracties gemeente 
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RECRON & VeKaBo kunnen onderbouwen dat uw opstelling rond deze lokale belasting 
concurrentievervalsend werkt. 
Dit is bijzonder vervelend voor de benadeelde recreatie ondernemers binnen uw 
gemeente (en ook voor u, want u ontvangt minder inkomsten) en de middenstand. 
 
De voormalige gemeente Sint Oedenrode vroeg in het verleden € 1,70 p/p p/nacht aan 
toeristenbelasting. 
Een ondoordachte maatregel als men bedenkt dat in de voormalige buurgemeente 
Schijndel en in de gemeente Uden géén toeristenbelasting werd geheven. 
 
Zoals ik reeds aangaf tijdens mijn inspraak d.d. 2 november 2017, is dit voor een hotel 
(zakelijke markt) slechts ongeveer 2% van het overnachtingstarief. 
Binnen uw gemeentegrenzen ligt een camping die aantoonbaar dramatische gevolgen 
ondervindt van dit beleid. 
In de voormalige gemeente Sint Oedenrode was in 2015 de toeristenbelasting 7,5% van 
het overnachtingstarief; bij dit voorbeeld bedrijf ging de toeristenbelasting van € 0,75 p/p 
p/nacht in 2015 naar € 1,70 p/p p/nacht in 2016. Dit is een stijging van 130%..... 

- Stel u gaat op vakantie met 2 personen. Op genoemde camping kost een 
overnachting dan € 20,= p/nacht. Hiervan moet de ondernemer € 3,40 p/nacht 
toeristenbelasting afdragen. Dit is dan 17% van het overnachtingstarief. 

- Stel u moet kiezen tussen een camping in Uden of Sint Oedenrode; de campings 
zijn hetzelfde maar de prijs is 17% hoger, wat kiest u dan?.... 

- Inderdaad…. 
 
Het bovenstaande praktijkvoorbeeld heeft desastreuze gevolgen voor dit bedrijf. 
We zien in Nederland & Brabant een stabiele tot stijgende lijn in het aantal 
overnachtingen. T.o.v. 2015 heeft dit bedrijf 22% lagere bezetting gerealiseerd in 2016. 
Voor 2017 verwacht men een teruggang van maar liefst 40% in 2 jaar tijd.  

- Het voorgaande voorbeeld genereert ook een teruggang van de economische 
impact van dit bedrijf van 40% op de omgeving….  

- Inmiddels heeft de hoogte van de toeristenbelasting een dusdanige negatieve  
invloed op de bezetting dat men gekozen heeft om voor 2018 de tarieven te 
verlagen. Dit gaat weer invloed hebben op het investeringsvolume; hiermee is een 
neergaande spiraal ingezet en alle gevolgen van dien; lees: een verarming van het 
toeristisch product van Meierijstad. 

- U zult begrijpen dat als de toeristenbelasting ongewijzigd blijft dat dit binnen 
enkele jaren het einde gaat betekenen van deze camping. We zullen dit maar 
betitelen als een onbedoeld nevenaffect van toenmalig beleid…. 

 
Afrondend wil ik verzoeken enerzijds transparant en eerlijk inzicht te geven in 
toeristenbelasting teneinde met degelijk onderbouwde voorstellen te komen. 
Anderzijds wil ik u verzoeken rekening te houden met de invloed die uw besluit gaat 
krijgen op de concurrentiepositie van het ‘toeristisch product’ Meierijstad. 
 
Meerdere politiek partijen hadden in hun verkiezingsprogramma de wens tot afschaffen 
toeristenbelasting opgenomen.  
RECRON en VeKaBo uiten hierbij de wens in overweging te nemen om voor het 
begrotingsjaar 2018 de toeristenbelasting af te schaffen; dit mede in het licht van het 
bovenstaande voorbeeld.  
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In goede structurele afstemming tussen overheid, ondernemers en andere betrokkenen, is 
in Meierijstad een geweldige toeristische impuls te verwachten. Het toekomstig onderzoek 
van ZKA zal hierbij zeker een stimulans zijn. Laten we dan tijdig een goed doordacht 
voorstel rond de toeristenbelasting bespreken.  
 
Altijd bereid zijnde het bovenstaande toe te lichten, teken ik,  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
RECRON Noord-Brabant 
 

 
 
Arthur van Disseldorp 
Regiomanager  
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