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Toeristentaksen zijn onrechtvaardig 
 
 
RECREAD stelt zich de vraag waarom toeristische gemeenten logiesbedrij-
ven nog eens extra belasten ten opzichte van andere economische bedrij-
vigheden. Immers; ook veel andere bedrijven genereren rechtstreeks of 
onrechtstreeks inkomsten uit toeristen terwijl die andere sectoren er echter 
niet specifiek of nauwelijks voor belast worden. Al te vaak worden toeris-
tentaksen gebruikt om gemeentelijke begrotingen sluitend te maken.  
RECREAD vraagt fiscale rechtvaardigheid! 
 
 
Afwenteling van begrotingstekorten op toerisme 
 
Gemeenten en steden krijgen vanuit de hogere overheden steeds minder bijdragen binnen. 
Tegelijkertijd worden gemeenten en steden geacht om wel alle voorzieningen, zorg en 
veiligheid op peil te houden. Veel gemeenten kiezen er daarom voor om de belastingen te 
verhogen, waaronder de vormen van toerismebelasting. Vaak is het de bedoeling om hier-
mee de gemeentelijke begroting sluitend te maken. En daarbij vooral de lokale kiezers te 
ontzien. Toeristen en recreanten zijn immers niet stemgerechtigd in de betrokken gemeen-
ten. 
 
 
Toeristentaks: inkomstenverlies voor ondernemers 
 
Toeristische gemeenten hebben in regel drie opties: ofwel géén taksen op toeristische 
overnachtingen, ofwel een forfaitaire uitbatingstaks per logiestype (kamer, kampeerplaats, 
etc.), ofwel een algemene toeristentaks per persoon per nacht. 
 
Logiesondernemers moeten deze taksen uiteraard doorrekenen aan de gast, wat in feite 
een stuk verlies aan inkomsten betekend. Toeristische gemeenten wijzen dan vaak op hun 
inspanningen naar veiligheid, netheid en voorzieningen voor toeristen. Maar ook eigen in-
woners en dagtoeristen genieten daarvan. Bovendien moeten logiesbedrijven in Vlaande-
ren bij wet het afval van hun gasten op eigen kosten beheren. Die kosten worden dus 
helemaal niet gemaakt door de gemeenten of steden. De eventuele kosten van de lokale 
overheid voor de verwerking zijn al een keer betaald via de ophaler van het bedrijfsafval. 
 
RECREAD vraagt om niet alle lasten af te wentelen op de verblijvende gasten zoals nu vaak 
wel het geval is. Indien er toch taksen op verblijfstoeristen gevraagd worden, dan vraagt 
RECREAD aan de betrokken gemeenten om via overleg met de sector een deel naar de 
logiessectoren terug te laten vloeien door overeengekomen investeringen en promotie. 
 



  

RECREAD blijft niettemin om meer dan één reden geen voorstander van specifieke taksen 
op de uitbating van logies en al helemaal niet van een toeristentaks per nacht per persoon 
(citytaks): 
 

o In het geval van een citytaks per persoon per overnachting is het verlies buitenpro-
portioneel voor bedrijven in de kampeersector. Een taks van 3 euro per persoon 
per nacht op een campingtarief tikt naar verhouding voor een kampeerder veel 
zwaarder aan dan diezelfde 3 euro voor een hotelgast. In realiteit gaat deze taks af 
van de inkomsten van de campinghouder omdat gasten als compensatie van de 
taks vaak ook minder lang verblijven. 

o Campings in één gemeente betalen bijvoorbeeld toeristentaks per nacht terwijl in 
de buurgemeente een forfaitaire taks geldt. Dat trekt de concurrentie in één regio 
helemaal scheef. En Vlaanderen is sowieso al geen grote geografische entiteit. 

o Dagtoeristen worden niet of nauwelijks getroffen door de gemeentelijke fiscaliteit 
terwijl de verblijfstoeristen wel het kind van de rekening zijn. 

o Sommige logiesverstrekkers – bijvoorbeeld in de zogenaamde deeleconomie – blij-
ven al te vaak fiscaal buiten schot voor de toeristentaks. Dat is niet eerlijk. 
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