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Valkenburg, 4 november 2021 
 
 
Betreft : Verhoging toeristenbelasting 2023 
 
 
Geacht gemeenteraadslid,  
 
 
Met grote verbazing en teleurstelling heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Valkenburg 
aan de Geul vernomen dat de gemeente Valkenburg aan de Geul in 2023 wederom de 
toeristenbelasting wil verhogen.  
 
Doelbelasting  
Dat er in onze gemeente een toeristenbelasting nodig is begrijpt KHN. Om echter gastvrij te blijven is 
het voor ons noodzakelijk dat wij de gast kunnen uitleggen waarom deze belasting wordt geheven. En 
dat kunnen we niet bij de nieuwe verhoging. De toeristenbelasting wordt met deze verhoging opnieuw 
gebruikt ten bate van de algemene middelen en om de corona en wateroverlast kosten mede te 
financieren. De directe relatie en onderbouwing tussen het bedrag van de verhoging en de besteding 
ontbreekt eenvoudigweg. De belasting zou moeten worden gebruikt waarvoor deze is bedoeld: het 
toerisme. Wij pleiten er met nadruk voor dat u van het college vraagt om van de toeristenbelasting 
structureel een doelbelasting te maken en als er al verhoogd dient te worden dit te doen met de 
gebruikelijke indexering voor de langere termijn. Besteed de geinde gelden structureel aan het 
toeristisch product. 
 
Daarnaast is het zo dat de logiesverstrekker zelf vaak onterecht en onbedoeld opdraait voor deze 
belasting, hetgeen zeer onwenselijk is. De OTA’s (online travel agents) zoals bijvoorbeeld 
booking.com verwerken de toeristenbelasting in de kamerprijs. Door de in Nederland geldende 
pariteitsclausule mogen ondernemers de kamerprijs via eigen kanalen/website niet hoger aanbieden 
dan bij booking.com. Dit leidt er toe dat de ondernemer uiteindelijk de toeristenbelasting zelf betaald 
in plaats van dat de toerist dit betaald.  

Zeker nu in corona tijd en met de nasleep van de wateroverlast is het onbegrijpelijk om onze sector 
nog harder te raken dan ze al geraakt is. Wij verwachten als vertegenwoordiger van de 
horecaondernemers in de gemeente Valkenburg aan de Geul dat de discussie vooral moet gaan over 
de redelijkheid en de billijkheid van het heffen van de toeristenbelasting en op welke termijn.  
 
Verhoging 
Los van het ontbreken van een verband tussen de verhoging en de besteding ervan in het toerisme, 
is de verhoging niet wenselijk. Hogere toeristenbelasting doet de gast uitwijken naar alternatieve 
bestemmingen. Dit heeft zeker negatieve effecten op de economie en werkgelegenheid. De begroting 
wordt sluitend gemaakt mede door de verhoging, zonder een relatie met de besteding van de 
belasting.  
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Het toeristisch product staat binnen de Provincie Limburg hoog op de agenda. Doel is om meer 
nationale en internationale toeristen richting Limburg. Deze beoogde verhoging zal zeker niet ten 
goede komen aan de groei van het aantal toeristen in onze gemeente. 
 
Illegale verhuur betaalt vaak niet mee  
Daarnaast denken wij dat de gemeente nog steeds veel geld laat liggen door alleen in het legale en 
bedrijfsmatige deel van de logiesverstrekking te heffen. Door de toename van de particuliere verhuur 
(ook wel Airbnb genaamd) vindt logiesverstrekking op grotere schaal plaats dan waarmee nu 
gerekend wordt. Het kan niet zo zijn dat particulieren, die veelal illegaal zonder het betalen van 
inkomsten- en andere belastingen, logies verstrekken zonder toeristenbelasting te hoeven betalen. 
Wij pleiten voor het in kaart brengen en heffings-plichtig maken van deze categorie 
logiesverstrekkers, en het invoeren van een logiesvergunning zoals deze in het verleden bestond. 
Door beter en bij iedereen te innen, of meer toeristen naar onze gemeente te halen door nog betere 
promotie is het zeker mogelijk om de toeristenbelasting op het huidige niveau te behouden en niet te 
verhogen. 
 
Door de logiesverstrekker als ‘belastingloket’ te gebruiken, moet deze kosten maken voor de inning. 
Het gaat hier bijvoorbeeld om administratieve inregeling en -processen maar ook personele kosten. 
Daarnaast maken logiesverstrekkers maken langlopende prijsafspraken met afnemers, die tussentijds 
en lastminute niet meer kunnen worden gewijzigd dus een plan voor meerdere jaren is wenselijk. Om 
die reden maken gemeentebesturen in andere gemeenten meerjarenafspraken met de branche over 
aankomende verhogingen. 
 
Heffing toeristenbelasting is een melkkoe  
In de afgelopen tien jaar verdubbelde de landelijke afdracht van toeristenbelasting. Deze landelijke 
trend vraagt volgens KHN voor bezinning op lokaal niveau over de inrichting van dit 
belastinginstrument. Tevens mag en kan de toeristenbelasting geen stemmen trekker worden van de 
politieke agenda voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Wij verzoeken u met klem om bovenstaande aspecten mee te nemen in uw uiteindelijke 
besluitvorming. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid tot nadere toelichting en om andere scenario’s 
met betrekking tot de wijze van heffing met u te bespreken.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van KHN Valkenburg aan de Geul, Koninklijke Horeca Nederland 

 

Lars Dorren, voorzitter KHN Valkenburg aan de Geul. 

telnr. 06-39039149 

valkenburgaandegeul@khn.nl 

Hellen Massen, regiomanager KHN Zuid Limburg. 

telnr.06-10714234 

h.massen@khn.nl 

 

 

cc. College van burgemeester en wethouders. 


