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Perspectieven Zeven columnisten zwaaien na een jaar af
Korpsen Dokkum verwacht records op Admiraliteitsdagen
SC Cambuur Met spoed gezocht: twee nieuwe verdedigers
Wykein De vakantie is een ware ontdekkingstocht
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Gemeenten
belasten toerist
steeds zwaarder
:

Gemiddeld tarief is in Fryslân
de afgelopen jaren gestegen
Remco van der Leeuw

Leeuwarden | Steeds meer Friese gemeenten heffen toeristenbelasting
en de hoogte ervan neemt eveneens
toe. Vijftien van de 24 Friese gemeenten vragen inmiddels een bijdrage
van de vakantieganger, vier meer dan
acht jaar geleden. Sindsdien zijn
Dongeradeel, Kollumerland, Opsterland en Weststellingwerf erbij gekomen.
Het bedrag dat de gemeenten vragen van de toerist groeit ook gestaag,
zo blijkt uit een inventarisatie van
het Friesch Dagblad. Het gemiddelde
bedrag dat in 2007 geheven werd
door gemeenten met toeristenbelasting bedroeg 0,69 euro per persoon
per nacht. Momenteel staat dit gemiddelde bedrag al op 1,11 euro per
persoon per nacht. Hierbij zijn de gemeenten die een bepaald percentage
belasting heffen op de logieskosten
niet meegerekend (Opsterland en
Weststellingwerf ).
Bijna elk jaar gaat het bedrag omhoog (zie illustratie). Een gemeente
als Terschelling haalde in 2014 bijvoorbeeld netto ruim 2,3 miljoen euro op met de toeristenbelasting, ruim
vijf ton meer dan een jaar eerder. De
eilanden innen verreweg de meeste
toeristenbelasting. Uiteraard omdat
ze in trek zijn bij de vakantiegangers,
maar ook doordat eendaags bezoek dus zonder overnachting - via het
veerboottarief wordt belast. Zo betalen ook de dagjesmensen mee. Op

het vasteland voert Súdwest-Fryslân
de lijst van Friese gemeenten aan.
Daar leverde de toeristentaks vorig
jaar opgeteld bijna 1,7 miljoen euro
op. Een gemeente als Kollumerland
heeft er vorig jaar amper 40.000 euro
mee opgehaald.
Inkomstenbron
De toeristenbelasting zal de komende jaren alleen maar toenemen, voorspelt Jouke van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarkt aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Doordat het
rijk steeds meer van gemeenten verlangt en de gemeenten vervolgens
onvoldoende financiële middelen
krijgen om alles te realiseren, moeten ze op zoek naar nieuwe mogelijkheden. De toeristenbelasting leent
zich perfect om een gedeelte van dit
probleem op te lossen.” De hoogleraar wijst erop dat deze inkomstenbron relatief onomstreden is. ,,De eigen inwoners worden immers niet
belast maar mensen van buiten. De
enigen die er last van hebben zijn de
toeristische ondernemers.”
Een voorbeeld van een gemeente
die de komende jaren meer inkomsten wil halen uit de toeristenbelasting is Ameland. Die gemeente zal
volgens de plannen de belasting tot
2018 elk jaar met 10 procent verhogen. Een aanmerkelijke verhoging
van de inkomsten voor deze gemeente.
Van Dijk denkt overigens niet dat
alle gemeenten toerismebelasting
zullen gaan aangrijpen als gemakkelijke bron van extra inkomsten.
,,Voor gemeenten die weinig toerisme hebben, is het minder noodzakelijk om die te heffen, omdat het wei-
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nig oplevert. Bovendien hebben ze
ook minder kosten van het toerisme.”
De continue verhoging van de toeristenbelasting is veel ondernemers
een doorn in het oog. De ondernemersorganisatie VNO-NCW noemt
de belasting van oudsher een melkkoe. Ook ondernemers die in grensgebieden van gemeentes zitten, kunnen hier soms extra last van hebben.
,,Indien je vijfhonderd meter verder
vaart, ben je in de gemeente Leeuwarden en dan hoef je geen toeristenbelasting te betalen”, zegt Douwe Hoekstra, eigenaar van camping Pasveer
in Loënga (Súdwest-Fryslân). ,,Een gezin met drie kinderen betaalt voor
twee weken zeventig euro. Ik moet
hierdoor mijn prijs verlagen en daarnaast heb ik er ook nog al het papierwerk van.”
Leeuwarden is een van de negen
Friese gemeenten die geen belasting
heffen op toerisme. De gemeente
schafte die in 2006 af. De overweging
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De continue
verhoging van de
toeristenbelasting is
veel ondernemers
een doorn in
het oog

van Leeuwarden was dat de ondernemer niet blij is met de heffing. Bovendien wil Leeuwarden een gastvrije gemeente zijn. Het doel is om het toerisme op deze manier te stimuleren.
Overigens is het aantal gemeenten
dat in Fryslân toeristenbelasting
heft, relatief laag. Landelijk heft zo’n
vier op de vijf gemeenten toeristenbelasting, in Fryslân is dat nog geen

twee derde van het totaal.
In Fryslân wordt op twee manieren belasting geheven. De meeste gemeenten laten toeristen een vast bedrag per overnachting betalen, met
op de eilanden de uitzondering dat
ook dagjesmensen via de overtocht
met de veerboot worden aangeslagen. Weststellingwerf en Opsterland
heffen de belasting door 4 procent
van de totale logieskosten te rekenen
als tarief. Het voordeel hiervan is dat
alles eerlijker verdeeld wordt tussen
ondernemers. Van Dijk: ,,Voor een
camping die twaalf euro per persoon
per nacht vraagt is die euro per nacht
erbij een behoorlijke verhoging op
de vraagprijs. Voor hotels ligt dit heel
anders. Voor hen is een euro per persoon per nacht niet veel op een kamerprijs van 100 euro. Door een percentage te gebruiken wordt alles
evenredig belast. Dat systeem werkt
dan wel weer nadelig voor de hotels.”
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