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1. Inleiding en aanleiding 

 

Als grondslag voor de toeristenbelasting geldt in Den Haag sinds 1993 het sterclassificatiesysteem. Bij de 

behandeling van de wijziging van de Verordening toeristenbelasting 2008 (rv 147; RIS 279485) in de 

commissie Bestuur van 17 december 2014 is toegezegd de grondslag van de toeristenbelasting in dialoog 

met de sector te herijken. Dit mede in relatie tot de verplichte (hotel)sterclassificatie die is komen te 

vervallen. Het jaar 2015 is een overgangsjaar waarin Den Haag van de sterclassificatie gebruik maakt. 

 

Met deze raadsmededeling informeert het college u over de voortgang van de ontwikkeling van een nieuwe 

grondslag van de toeristenbelasting. In goed overleg met de vertegenwoordigers van de hotelsector, wordt 

een eventuele verbreding van de grondslag alsook de wijze van heffen in de inventarisatie meegenomen. 

 

Verder heeft u in de raadsvergadering van 18 december 2014 motie rv 147.2014/3 (RIS 280145) 

aangenomen waarin het college wordt verzocht net als de gemeente Amsterdam te komen tot een 

overeenkomst met Airbnb over het in rekening brengen van toeristenbelasting. Met deze brief informeert 

het college de raad tevens over de afdoening van deze motie. 

 

2. Verkenning toeristenbelasting 

 

In dialoog met de sector voeren we een verkenning uit naar alternatieven voor de huidige grondslagen van 

de toeristenbelasting (hotelsterclassificatie en vaste tarieven per persoon per overnachting). Voorts wordt er 

gekeken naar alternatieven voor de huidige heffingswijze van de toeristenbelasting. De gemeente Den Haag 

werkt in het huidige systeem met jaaraangiften voor de toeristenbelasting. De wens is te komen tot een 

betere spreiding van de af te dragen toeristenbelasting lopend het jaar. De gesprekken met de sector 

verlopen constructief; deze zijn echter nog niet afgerond. We gaan er van uit dat we uw raad in november 

een door de sector gedragen voorstel voor een alternatieve grondslag en heffingswijze kunnen aanbieden.  
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3. Afdoening van motie rv 147.2014/3 van 18 december 2014 (sluit overeenkomst met Airbnb)  

 

In de gemeenteraadsvergadering van 18 december 2014 hebben de gemeenteraadsleden de heren Grinwis, 

Kajouane, Ramnath, Wörsdörfer, Van der Helm, Van Doorn, Van Asten, Oudshoorn en mevrouw Akhiat 

een motie ingediend (RIS 280145) “Sluit overeenkomst met Airbnb”. Deze motie is door de gemeenteraad 

aangenomen. Met deze raadsmededeling geeft het college aan op welke wijze zij invulling geeft aan de 

uitvoering van deze motie. 

 

De motie: 

overwegende, dat: 

• tijdens de commissievergadering van 17 december 2014 wethouder De Bruijn met het oog  

 op 2016 heeft toegezegd met een betere en bredere grondslag voor de toeristenbelasting te  

 willen komen; 

• aanbieders van overnachtingen op de populaire en snel groeiende boekingssite Airbnb zich 

veelal onttrekken aan het afdragen van toeristenbelasting; 

• de gemeente Amsterdam een overeenkomst heeft gesloten met Airbnb over het in rekening  

brengen van toeristenbelasting bij iedereen die via deze boekingssite een overnachting 

regelt en dat in deze overeenkomst ook de aanpak van illegale hotels is betrokken. 

 

verzoekt het college: 

• zo spoedig mogelijk in overleg te treden met Airbnb om te komen tot een  

 overeenkomst over het in rekening brengen van toeristenbelasting bij iedereen die 

via deze boekingssite in Den Haag overnacht; 

• om in de te maken afspraken met Airbnb de aanpak van illegale ‘hotels’ te  

betrekken; 

• in goed overleg met de sector, de op basis van deze overeenkomst te verwachten  

extra opbrengsten van de toeristenbelasting conform het coalitieakkoord in te  

zetten voor versterking van het toerisme dan wel voor verlaging van de tarieven in  

de sowieso te herziene Verordening toeristenbelasting 2008 voor het jaar 2016,  

zodanig dat de opbrengsten van de toeristenbelasting ten minste op peil blijven, en  

over dit alles de raad uiterlijk bij Voorjaarsnota 2015 te informeren. 

 

1. Verzoek zo spoedig mogelijk in overleg te treden met Airbnb om te komen tot een overeenkomst over 

het in rekening brengen van toeristenbelasting. 

We hebben met Airbnb overleg gevoerd over het afsluiten van een overeenkomst naar voorbeeld van 

Amsterdam. Airbnb heeft toegelicht dat de samenwerking met Amsterdam de eerste in zijn soort is in 

Europa en om die reden in een pilotvorm plaatsvindt. De resultaten van de pilot wil Airbnb afwachten 

voordat wordt besloten om met andere steden, zoals Den Haag, een samenwerking aan te gaan. Een 

overeenkomst met Airbnb zal naar verwachting daarom niet voor 2016 tot stand kunnen komen. Tot die tijd 

zal Den Haag extra energie inzetten om Airbnb verhuurders te wijzen op hun plicht om de 

toeristenbelasting in rekening te brengen bij hun gasten en deze vervolgens af te dragen aan de gemeente 

Den Haag. Dit doen we o.a. via de site www.denhaag.nl en publicaties in de Stadskrant, en waar mogelijk 

met een persoonlijke benadering.  Bij niet nakoming van deze plicht is het vigerende boetebeleid van 

kracht.  
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2. Verzoek om in de te maken afspraken met Airbnb de aanpak van illegale ‘hotels’ te betrekken. 

 

Het bedrijfsmatig verhuren van een woning aan toeristen is op grond van gemeentelijke regels niet 

toegestaan zonder de benodigde vergunning. Doorgaans wordt deze vergunning niet verleend omdat de 

locatie en of de woning niet geschikt is voor een hotelfunctie. Daarnaast beoordeelt het college bij de 

vergunningaanvraag het belang van de aanvrager ten opzichte van het belang van de samenstelling van de 

woonruimtevoorraad. Wanneer er afspraken worden gemaakt met AirBnB over de afdracht van 

toeristenbelasting zal de gemeente AirBnB verzoeken deze gemeentelijke regels duidelijk te 

communiceren. Tot die tijd zullen de regels, naast de plicht van het afdragen van toeristenbelasting via de 

gemeentelijke media worden gecommuniceerd. Hierbij zal ook worden opgemerkt dat bij signalen van 

onrechtmatige situaties de gemeente handhavend optreedt. 

 

3. Verzoek om in goed overleg met de sector, de op basis van deze overeenkomst te verwachten extra 

opbrengsten van de toeristenbelasting conform het coalitieakkoord in te zetten voor versterking van  

het toerisme dan wel voor verlaging van de tarieven. 

 

De opbrengst en eventuele extra opbrengsten aan toeristenbelasting worden, zoals alle belastingen, 

aangemerkt als algemeen middel. Via de programmabegroting bepaalt uw raad waaraan deze middelen 

worden uitgegeven.  

 

Het college stelt de raad voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 


