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Toeristenbelasting nog te vaak verdienmodel 
 

 
JessLokaal wil: 
 
Dat alle geïnde toeristenbelasting ook netjes wordt afgedragen.  
 
Dat ondernemers niet meer knoeien met de toeristenbelasting. 
 
De rekening voor de aanzienlijke lastenverzwaringen de komende jaren t.b.v. op 
niveau houden van de voorzieningen niet alleen bij onze inwoners, maar ook bij de 
toerist wordt neergelegd. 
 
Kwalitatieve investeringen doen in het openbaar gebied, die de toerist en de 
inwoners ten goede komen. 
 
Het totaal aantal overnachtingen/slaapplaatsen en bezetting jaarlijks wordt  
gemonitord. 
 

 
 
JessLokaal heeft de volgende adviezen:   
 
Aan OFS-afdeling recreatie en toerisme:  
Focus u niet op de hoogte van de toeristenbelasting maar help de gemeente bij het 
inningsproces “hoe meer overnachtingen er worden afgerekend, hoe lager het tarief mogelijk 
kan blijven “ 
 
Aan de Gemeente:  
Zorg voor duidelijkheid over het (totaal) aantal overnachtingen, slaapplaatsen en bezetting in 
de gemeente Schagen. Holland boven Amsterdam, De nieuwe 
destinatiemarketingorganisatie voor Noord-Holland Noord onderschrijft de noodzaak deze 
kengetallen te onderzoeken en deze jaarlijks te monitoren.  
 
1. Knoeien met de toeristenbelasting 
 
We zien dat er nog steeds verhuurders zijn die de toeristenbelasting zien als een 
verdienmodel, er mee knoeien en meer vragen dan de gemeente Schagen heeft opgenomen 
in de verordening. En dit terwijl de kritiek altijd is geweest dat toeristen niet meer komen, 
wanneer we de toeristenbelasting zouden gaan verhogen. (Tarief 2021 bedraagt 1,32) 
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We hebben tijdens de algemene beschouwing al aangegeven dat er veel bedrijven zijn die 
meer vragen dan de gemeente Schagen vordert bij dezelfde eigenaren. De OFS, afdeling 
recreatie en toerisme, heeft ons signaal snel opgepakt, maar we zien helaas nog steeds niet 
het gewenste resultaat. Opvallend is dat er nu wordt gesproken wordt over toeristenbelasting 
en milieuheffing.  
 
2. Aantal overnachtingen 
 
JessLokaal wil graag bij de behandeling van de toeristenbelasting 2022, in juni 2021, de 
volgende gegevens ontvangen:  
 

a. Hoeveel overnachtingen zijn er de afgelopen vijf jaar (2016, 2017, 2018, 2019 en 
2020) geweest in de gemeente Schagen volgens de opgave van de eigenaren? 

b. Hoeveel overnachtingen zijn er volgens de data die zijn gebruikt    voor de begroting 
2018 de afgelopen 5 jaar (2016, 2017, 2018, 2019 en 2020) geweest in de gemeente 
Schagen?  In de begroting van 2018 werd al gesproken overal bijna 2 miljoen 
overnachtingen (https://schagen.begroting-2018.nl/p707/schagen-heeft-een-sterke-
toeristische-identiteit-en-draagt-deze-ook-uit) 

c. Wat is het bedrag aan toeristenbelasting, welke in diezelfde periode (2016, 2017, 
2018, 2019 en 2020) door huisvesters van arbeidsmigranten is afgedragen? 

 

NB Op Texel weet en meet men zelf het aantal overnachtingen (4.300.000), het aantal 
slaapplaatsen (44.500) en de bezetting per maand en de gemiddelde bezetting over het jaar 
(60%). 

 

We stellen deze gespecificeerde vragen, omdat wij de indruk hebben dat ervoor te weinig 
overnachtingen toeristenbelasting wordt afgedragen aan de gemeente Schagen.  
 
-  De gemeente Schagen sprak in 2019 al over ruim 2 miljoen overnachtingen 
-  In ons gesprek met HBA werd deze indruk zeker niet ontkracht!  

 
 
Wanneer toeristenbelasting betalen? 

 
Je betaalt toeristenbelasting als je verblijft in onze gemeente en geen inwoners bent van de 
gemeente Schagen. Je betaalt bij verblijf in een hotel, pension, caravan of bungalow. Een 
voorbeeld is ook dagverblijf op het water binnen onze gemeente. Het woord 
toeristenbelasting is wat misleidend, omdat je ook bij zakelijk bezoek en je verblijft is een 

Naam November 2020
Omschrijving op de 

website
Maart 2021

huidige omschrijving  op de 

website
Boetique Hotel van Schagen € 5,00 Toeristenbelasting NVT Gesloten per 1/1/2021

Camping Corfwater € 2,00 Toeristenbelasting € 2,00 Toeristenbelasting en Milieuheffing

Fletcher Hotels € 2,00 Toeristenbelasting € 2,00 Tax en handling fee

Strand 49 € 1,85 Toeristenbelasting € 1,85 Toeristenbelasting en Milieuheffing

Traphoeve € 1,85 Toeristenbelasting € 1,85 Toeristenbelasting

Hotel 't Zwaantje Callantsoog € 1,75 Toeristenbelasting € 1,75 Tax en handling fee

Aan Noordzee € 1,50 Toeristenbelasting € 1,50 Toeristenbelasting en Milieuheffing

Noord Holland Recreatie Service € 1,50 Toeristenbelasting € 1,50 Toeristenbelasting

Apartment Vredehof € 1,50 Toeristenbelasting € 1,50 Toeristenbelasting

B&B be our guest € 1,50 Toeristenbelasting € 1,50 Toeristenbelasting

Gastenverblijf Eenigenburg € 1,50 Toeristenbelasting € 1,50 Toeristenbelasting

Beach Holiday Appartements € 1,40 Toeristenbelasting € 1,40 Toeristenbelasting

Coast Holiday Appartements € 1,40 Toeristenbelasting € 1,40 Toeristenbelasting

BeachBoerderij Groote Keeten € 1,35 Toeristenbelasting € 1,35 Toeristenbelasting
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hotel of pension binnen onze gemeente, terwijl je misschien wel een zakelijke afspraak hebt 
in een omringende gemeente, moet je deze belasting betalen. In die lijn moet je daarom ook 
zien dat mensen die buitenlandse werknemers huisvesten, die niet staan ingeschreven bij de 
gemeente, ook deze belasting gewoon moet innen en betalen aan de gemeente. 
 
Het afrekenen is simpel, de eigenaar van de verblijfplaats krijgt de belastingaanslag voor 
toeristenbelasting van de gemeente. Deze mag de toeristenbelasting aan de klant 
doorberekenen, maar niet meer dan datgenen wat is vastgelegd in de verordening 
toeristenbelasting. Deze verordening wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.  
 
 
3. Waarom toeristenbelasting 

 
Een gemeente ontvangt van het Rijk een bedrag per inwoner. Als er veel toeristen verblijven 
in onze gemeente, maken we meer kosten. Bijvoorbeeld om straten en stranden schoon te 
maken en wegen te onderhouden. Omdat er geen extra rijksbijdrage wordt gegeven aan 
toeristische gemeenten mogen we als gemeente Schagen die extra kosten bijvoorbeeld ook 
betalen van de extra inkomsten uit de toeristenbelasting. 

4. 3 manieren om de hoogte vast te stellen 

· De gemeente rekent een vast tarief per overnachting per persoon. Dit kan verschillen 
per soort overnachtingslocatie. 

· De gemeente rekent een percentage van de overnachtingsprijs. 
· Voor toeristen met een vaste staplaats (camping) of ligplaats (jachthaven) wordt een 

vast bedrag berekend, een forfaitair tarief. Dit is gebaseerd op het geschatte 
gemiddelde verblijf. Hierbij kan de grootte van de staplaats of boot een rol spelen in 
het tarief. 

5. Toeristenbelasting in Nederland: zo is het geregeld 
 

· In 85% van de Nederlandse gemeenten wordt dit jaar toeristenbelasting geïnd. Het 
gemiddelde tarief is in deze gemeenten €1,82 per persoon, per nacht in 2020. Vaak 
is dit een vast bedrag per persoon, per nacht. Ook zijn er gemeenten die een variabel 
tarief hanteren.  

 
· Omdat er geen vast tarief is in Nederland, verschilt de hoogte van de 

toeristenbelasting sterk per gemeente. Zo betalen toeristen in Amsterdam met 
gemiddeld €10,80 significant meer toeristenbelasting boven op de hotelprijs. Ook in 
Rotterdam (€7,24) en Zaanstad (€7,00) valt de toeristenbelasting relatief hoog uit. 
 

· Van de gemeenten die toeristenbelasting heffen, heeft het Gelderse Olst-Wijhe het 
laagste tarief. Boven op de overnachtingsprijs betaalt een toerist hier €0,50 per 
persoon, per nacht aan toeristenbelasting. In 54 gemeenten, waarvan Amersfoort, 
Hilversum en Lelystad de grootste zijn, wordt zelfs geen belasting geheven. 

 
6. Hoogte toeristenbelasting 2020 regio Holland boven Amsterdam (2020) 
 

· Groep 1 gemeenten langs de kust: Texel € 2,25, Den Helder € 1,33, Bergen € 1,85, 
Castricum € 1,80 
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· Groep 2 Langs het IJsselmeer, Uitgeestermeer en de wadden: Hollands Kroon €1,50, 
Medemblik €1,50, Enkhuizen €1,75, Drechterland €1,09, Stede Broec €0,00, Uitgeest 
€ 1,50 

· Groep 3 De grote plaatsen: Alkmaar € 2,41, Hoorn € 2,50 
· Groep 4 Plaatsen met weinig toerisme (overige gemeenten): Langedijk € 1,00, 

Heerhugowaard € 0,00, Koggenland € 0,00, Opmeer € 0,52, Heiloo € 1,00 
 
Het tarief in de Gemeente Schagen was in 2020 € 1,30 per persoon per nacht.   
 

 
Wij stellen vast dat een kleine verhoging van het tarief naar € 1,50 per persoon per nacht 
niet zal leiden tot minder overnachtingen en/of toeristen. En dat denkt een deel van de sector 
in ieder geval ook. 
 

 
 

7. Situatie gemeente Schagen 
 
• Onze inwoners de komende jaren aanzienlijke lastenverzwaringen t.b.v. op niveau 

houden van de voorzieningen voor hun kiezen krijgen  
• We als gemeente grote tekorten hebben op het gebied van wegen, stoepen, 

fietspaden en groenvoorzieningen.  
• Het niet is langer uit te leggen dat we een ‘C’ klasse accepteren in alle woongebieden 

en dat we voor een bepaald delen van onze gemeente, omdat daar de toeristen 
komen, een ‘A’ klasse wensen.  

• De strandopgangen en strandbewaking steeds meer geld kosten voor onze 
gemeenschap  

 
Wanneer we lezen waarom we een gemeente toeristenbelasting heft, ziet JessLokaal dat het 
vooral te maken heeft met het openbaar gebied, dat wil zeggen, de wegen, fietspaden, 
stranden, pleinen en het schoonhouden van deze voorzieningen.  

De gemeenteraad van Schagen heeft, mede op aandrang van JESS en later JessLokaal, de 
verordening toeristenbelasting aangepast (minder forfaitair en meer afrekenen per persoon 
per nacht). Zoals nu in de praktijk blijkt heeft dit geleid tot hogere inkomsten voor de 
gemeente. Vele jaren heeft de sector dus ruimschoots meer ontvangen, dan is afgedragen.  

 


