
 

 

 

Bijna helft van alle gemeenten in Nederland verhoogt toeristenbelasting 

 47% van alle 408 gemeenten heeft per 1-1-2013 de toeristenbelasting verhoogd 

 Gemiddelde toeristenbelasting is sinds 2010 met 23% gestegen 

 63% van alle gemeenten heeft sinds 2010 toeristenbelasting verhoogd 

 19 gemeenten hebben sinds 2010 de toeristenbelasting ingevoerd 

 Gemeente Amsterdam verhoogt tijdelijk toeristenbelasting naar 5,5% 

GRONINGEN – Bijna de helft van alle 408 gemeenten in Nederland heeft de toeristenbelasting per 

1 januari 2013 verhoogd. Dit blijkt uit onderzoek van de hotelprijzen vergelijkingssite 

LookingforBooking.com. ,,Keer op keer blijkt dat een groot aantal gemeenten de toeristenbelasting 

ten opzichte van het jaar ervoor verhoogt”, concludeert LookingforBooking.com-directeur Gerlof 

Bos. 

Sinds 2010 is de gemiddelde toeristenbelasting, ook wel de logies- of verblijfsbelasting genoemd, 

met € 0,25 gestegen, van € 1,08 naar € 1,33 in 2013. Dat is een procentuele stijging van 23%. Ruim 

63% van de huidige 408 gemeenten in Nederland heeft de toeristenbelasting in de afgelopen drie 

jaar minimaal één keer verhoogd en maar liefst 19 gemeenten hebben de toeristen taks sinds 2010 

ingevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat in 2013 meer dan driekwart van alle gemeenten in Nederland 

toeristenbelasting heft en de gemiddelde 

toeristenbelasting per jaar stijgt.  

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS) blijkt bovendien dat de geraamde 

opbrengsten uit de toeristenbelasting in 2013 € 30 

miljoen meer is dan in 2010, toen er een opbrengst 

van € 132 miljoen werd berekend.1 ,,De 

opbrengsten uit de toeristenbelasting worden door 

de gemeenten vaak niet geïnvesteerd in de 

toeristische sector, maar komen ten goede van de 

algemene middelen van de gemeenten”, stelt 

Gerlof Bos, directeur van LookingforBooking.com. 

Zo heeft de gemeente Amsterdam de 

toeristenbelasting per 1 januari 2013 tijdelijk 

verhoogd vanwege noodzakelijke bezuinigingen. 

Het aantrekken van bezoekers en bedrijven naar de 

                                                             
1
 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), ‘Gemeentelijke heffingen in mln euro’, Gemeentebegrotingen; 

heffingen naar regio en grootteklasse (2013). Geraadpleegd 2 april 2013. Beschikbaar via: 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80420ned&D1=5,26&D2=0,61,l&D3=6-9&VW=T 
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stad, het investeren in toezicht, veiligheid en leefbaarheid, alsmede de aanpak van overlastgevers, 

kost de gemeente veel geld.2 In 2013 en 2014 heft de hoofdstad een percentage van 5,5% over de 

overnachtingprijs. Hiermee hoopt de gemeente € 5,8 miljoen aan extra opbrengsten te genereren.3 

Vanaf 2015 zal Amsterdam het percentage weer bijstellen naar 5%. 

2013 versus 2010 
Uit een vergelijking tussen de 

toeristenbelasting van gemeenten uit 2010 

en 2013 blijkt dat met name ’s-

Hertogenbosch, Culemborg, Lingewaal, 

Beverwijk en Bussum rigoureuze 

verhogingen hebben doorgevoerd. De 

gemeenten Culemborg en Lingewaal 

hebben in de loop der jaren de 

toeristenbelasting in één keer verhoogd 

van € 0,50 naar € 1,50, een verhoging van 

200%. In een 0-, 1-, 2- en 3-sterren hotel in 

’s-Hertogenbosch moest de gast in 2010 € 

1,02 afdragen, in 2013 is dit bijna  

€ 2,00 meer, namelijk € 3,00. In Beverwijk 

ging de toeristenbelasting in drie jaar tijd omhoog van € 0,62 naar € 1,85. Bussum ging van € 0,64 

naar € 1,60, een procentuele verhoging van 150%. 

Daar staat tegenover dat drie gemeenten in de afgelopen drie jaar de toeristenbelasting hebben 

afgeschaft: Bunschoten, Hoorn en Ridderkerk. 

 
Verhoogd en ingevoerd 

LookingforBooking.com doet voor het vierde opeenvolgende jaar onderzoek naar de 

toeristenbelasting in Nederland aangaande hotelovernachtingen. Ieder jaar blijkt weer dat een groot 

aantal gemeenten de toeristenbelasting verhoogt ten opzichte van het jaar daarvoor. Van alle 408 

gemeenten in Nederland4 heeft 47% de toeristenbelasting in 2013 verhoogd ten opzichte van 2012. 

Daardoor is het gemiddelde toeristenbelastingtarief5 in 2013 gestegen naar € 1,33. In 2012 was dit 

nog € 1,28. Daar komt bij dat maar liefst vier gemeenten per 1 januari 2013 de taks hebben 

ingevoerd: Duiven (€ 1,75), Kampen (€ 1,00), Oudewater (€ 1,00) en Weststellingwerf (1,25%). 

 
 

                                                             
2
 Den Exter Blokland, B. ‘Belastingen en heffingen’, Tijdelijke verhoging toeristenbelasting: 2013 & 2014’ (2012), 

geraadpleegd 27 maart 2013. Beschikbaar via: http://www.amsterdam.nl/belastingen/nieuws-dienst/nieuws-
2012/tijdelijke-verhoging/   
3 Gemeente Amsterdam, ’14.3 Belastingen’, Begroting 2013, p. 232 
4 Per 1-1-2013 is het aantal gemeenten gekrompen naar 408 door de nieuwe fusiegemeenten Goeree-
Overflakkee, Molenwaard en Schagen. 
5
 Uitgangspunten gemiddelde toeristenbelastingtarief: bij gemeenten die een percentage als toeristenbelasting 

heffen is uitgegaan van een overnachtingprijs van € 100. Bij gemeenten die een verschillend tarief per 
sterrenclassificatie hanteren is uitgegaan van een 3-sterren hotel. 

Toeristenbelasting 2013 vs. 2010 

Grootste stijgers 2013 2010 Stijging in % 

 1. Culemborg € 1,50 € 0,50 200% 

     Lingewaal € 1,50 € 0,50 200% 

 3. Beverwijk € 1,85 € 0,62 198% 

 4. ‘s-Hertogenbosch € 3,00 € 1,02 194% 

 5. Bussum € 1,60 € 0,62 158% 

Bron:  

http://www.lookingforbooking.com/
http://www.amsterdam.nl/belastingen/nieuws-dienst/nieuws-2012/tijdelijke-verhoging/
http://www.amsterdam.nl/belastingen/nieuws-dienst/nieuws-2012/tijdelijke-verhoging/


Grootste verhogingen 
Verantwoordelijk voor de grootste verhoging van het afgelopen jaar is de gemeente Ferwerderadiel. 

Deze Friese gemeente verdubbelde het tarief naar € 1,00 per persoon per overnachting. In 2012 was 

dit nog € 0,50. De gemeenten Asten (van € 1,15 naar € 2,00), Dongeradeel en Westvoorne (beiden 

van € 0,60 naar € 1,00), en Oldambt (van € 0,50 naar € 0,80) completeren de top-5 van grootste 

procentuele verhogingen. 

In middelgrote steden als Apeldoorn, 

Breda, Haarlem, Tilburg en Venlo is de 

toeristenbelasting aanzienlijk verhoogd per 

1 januari. De gemeente Apeldoorn 

verhoogde de toeristenbelasting voor 

overnachtingen in 0-, 1- en 2-sterren 

hotels met € 0,25 naar € 1,43 en in 3-

sterren hotels of een hogere klasse met € 

0,35 naar € 2,03 per persoon per 

overnachting. Haarlem verhoogde het 

tarief van € 2,20 naar € 2,60 en Venlo van 

€ 1,32 naar € 1,80 voor een 

hotelovernachting. De gemeenten Breda 

en Tilburg hebben hun 

toeristenbelastingpercentage in 2013 

verhoogd met 1%, naar respectievelijk 3,25% en 3,5% van de overnachtingprijs. 

Evenals voorgaande jaren wordt er binnen de gemeente Haarlemmermeer, waaronder de hotels op 

en rondom Schiphol vallen, het hoogste toeristenbelastingpercentage van Nederland gerekend: 6% 

over de overnachtingprijs. Bij een kamerprijs van   

€ 100 betekent dit een toeristenbelasting van € 

6,00. Haarlemmermeer is daarmee de duurste 

gemeente voor één hotelovernachting. Doordat 

Amsterdam per 1 januari 2013 de 

toeristenbelasting tijdelijk met 0,5% heeft 

verhoogd naar 5,5% staat deze gemeente in 2013 

op de tweede plaats qua duurste gemeenten. Ook 

de gemeenten Utrecht en Rotterdam hanteren 

een percentage en vallen bij een overnachtingprijs 

van € 100 in de top-5 duurste gemeenten qua 

toeristenbelasting.6 

Van de gemeenten die een tarief hanteren is de 

gast het meeste geld kwijt in een vijfsterren hotel 

in Den Haag (€ 4,76) en Maastricht (€ 4,06). Eindhoven maakt geen onderscheid in sterrenklasse. In 

deze gemeente is het toeristenbelastingtarief voor een hotelovernachting al jaren bepaald op € 3,50.  

                                                             
6
 Uitgangspunten ‘Top 5 Toeristenbelasting 2013 – Duurste gemeenten’: bij gemeenten die met een 

percentage werken is uitgegaan van een overnachtingprijs van € 100. Bij gemeenten die een tarief als 
toeristenbelasting heffen is uitgegaan van 1 persoon 1 overnachting.  

Grootste stijgers 2013 2012 Stijging in % 

 1. Ferwerderadiel € 1,00 € 0,50 100% 

 2. Asten € 2,00 € 1,15 74% 

 3. Dongeradeel € 1,00 € 0,60 67% 

     Westvoorne € 1,00 € 0,60 67% 

 5. Oldambt € 0,80 € 0,50 60% 

Bron:  

  Top 5 
 

 1. Haarlemmermeer € 6,00 

 2. Amsterdam € 5,50 

 3. Utrecht € 5,00 

 4. Den Haag (5*) € 4,76 

 5. Rotterdam € 4,50 

Bron:  

Toeristenbelasting 2013 - Duurste gemeenten 

Toeristenbelasting 2013 – Grootste stijgers 



Verlaging 
In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft geen enkele gemeente de toeristenbelasting afgeschaft. 

Daarentegen heeft wel één gemeente de toeristenbelasting ten opzichte van 2012 verlaagd. De 

gemeente Vlist in de provincie Zuid-Holland heeft het tarief met € 0,10 verlaagd naar €1,50. 

Inzicht 
Hotel- en boekingssites zijn niet altijd consequent in het opnemen van de toeristenbelasting in hun 

aanbiedingen. Daarom vermeldt LookingforBooking.com per hotel in Nederland hoeveel 

toeristenbelasting er in 2013 bovenop de kamerprijs per persoon betaald moet worden. Gerlof Bos: 

,,Opnieuw heeft een groot aantal gemeenten de toeristenbelasting verhoogd. Het is daarom 

belangrijk om de hoogte van de toeristenbelasting voor een hotelovernachting inzichtelijk te maken 

voor de consument, zodat de gast precies weet wat hij of zij moet betalen in het hotel en niet voor 

verrassingen komt te staan”. 

 
Over toeristenbelasting 

De toeristenbelasting heeft zijn oorsprong in de jaren zeventig van de 20
ste

 eeuw. Destijds werd de belasting ingevoerd in een 

aantal populaire vakantiebestemmingen in Nederland. Vakantieoorden zoals Texel hadden namelijk zo’n aantrekkingskracht op 

de toeristenstroom dat in bepaalde periodes het toeristenaantal boven het inwonersaantal uitsteeg. Om de gemeenten te 

compenseren voor het gebruik van de openbare voorzieningen is de toeristenbelasting ingevoerd. Toeristenbelasting wordt in 

rekening gebracht bij personen die in een andere gemeente overnachten dan de gemeente waar ze staan ingeschreven in het 

bevolkingregister. Het tarief wordt in rekening gebracht over overnachtingen in alle logiesverstrekkende bedrijven, zoals hotels, 

jeugdherbergen, pensions en campings. Het heffen van toeristenbelasting is een optionele keuze van de gemeente. 

Over Looking for Booking BV 
Op LookingforBooking.com, de grootste hotelprijzen zoekmachine van Nederland, kunnen consumenten de tarieven van ruim 

37 boekingssites zoals Booking.com, Hotels.nl en van grote hotelketensites zoals BestWestern.com, Hilton.com, 

InterContinentalHotels.com, NH-Hotels.com en Bastionhotels.nl met elkaar vergelijken. Het aanbod wordt direct doorzocht, 

waardoor alle beschikbare hotels en hoteltarieven in één oogopslag te zien zijn. Op die manier kan de consument direct op de 

juiste plek boeken en profiteren van prijsverschillen die oplopen tot 70 euro voor dezelfde kamer in hetzelfde hotel. Op de site 

kunnen alle 2.320 hotels in Nederland en meer dan 31.000 hotels in Europa met elkaar vergeleken worden. De 

vergelijkingswebsite is in de zomer van 2009 van start gegaan en maakt onderdeel uit van de brede waaier vergelijkingssites 

van Bencom van internetondernemer Ben Woldring. Bencom BV is marktleider met haar onafhankelijke vergelijkingsplatform op 

het gebied van bellen, internet, digitale tv en energie. LookingforBooking.com wordt gerund door Gerlof Bos, MBA directeur en 

mede-eigenaar. Gerlof Bos heeft een brede achtergrond in de internationale hotelmarkt. 

Meer informatie?  

Neem contact op met Gerlof Bos T 050-3695050 of mobiel-  06-22783076 

Druk- en zetfouten voorbehouden. LookingforBooking.com deed voornamelijk onderzoek naar de toeristenbelasting met 

betrekking tot overnachtingen in hotels, pensions en Bed & Breakfasts. Gemeenten zijn gebeld of de officiële verordeningen van 

de gemeenten zijn geraadpleegd. Aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden kan LookingforBooking.com dan ook niet 

aanvaarden. 

http://www.lookingforbooking.com/
http://www.lookingforbooking.com/

