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Omschrijving
Tijdens de behandeling van de informatienota toeristenbelasting 
particuliere verhuur zegt wethouder Berkhout toe na te gaan wat de 
juridische mogelijkheden zijn om Airbnb aan te spreken op 
medeplichtigheid aan belastingontduiking.

Afdeling
CC
Verantwoordelijke
Kruijf, P. de
Email
pdekruijf@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5113045

Stand van Zaken/afdoening
De gemeente kan toeristenbelasting heffen voor logiesverstrekking in een hotel maar ook bij een particulier 
die tegen betaling logies verstrekt. Dit kan op basis van de Gemeentewet. Het hierop gebaseerde Besluit 
gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing, biedt een grondslag voor het verstrekken van 
gegevens en inlichtingen voor de heffing van gemeentelijke belastingen, waaronder de toeristenbelasting.

De huidige toeristenbelasting wordt geheven van degene die gelegenheid biedt tot verblijf (bijvoorbeeld
een hotel). Deze kan de belasting vervolgens verhalen op de toerist als deze afrekent voor het verblijf. Een 
partij als Airbnb is zelf niet de aanbieder van verblijfsgelegenheid. Dat is de particulier. Belastingplichtig is 
dan ook niet Airbnb, maar de particulier. Op dit moment zijn deze moderne bemiddelaars, zoals Airbnb, ook 
niet verplicht informatie te leveren over de huurders en verhuurders van de onroerende zaken ten behoeve 
van de heffing van toeristen- en forensenbelasting en kunnen daartoe ook niet worden verplicht. Het 
Besluit Gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing is op hen niet van toepassing. Er wordt 
onderzoek gedaan naar gelijktrekking met andere derdenplichtigen die nu al informatieplichtig zijn, zoals 
administratiekantoren en reisbureaus. Risico hierbij is echter dat veel boekingssites in het buitenland zijn 
gevestigd en dat er een kans bestaat dat bij wijziging van het besluit Nederlandse bemiddelaars kunnen 
overstappen naar het buitenland en Nederlandse aanbieders kunnen overstappen naar buitenlandse 
partijen

Overigens treft deze problematiek ook de rijksoverheid. De verhuurder (bij particuliere verhuur) dient 
immers baten uit verhuur op te geven aan de belastingdienst. Ook voor de fiscus is moeilijk te achterhalen 
wie de verhuurder is, omdat ook zij geen inzage hebben in de verhuurgegevens van de digitale platforms.
Als het niet delen van die gegevens als belastingontduiking beoordeeld zou kunnen worden, zou de fiscus 
deze mogelijkheid benutten. Omdat dit niet mogelijk is zoekt de fiscus/het ministerie van Financiën een 
oplossing in de verkenning van nieuwe wetgeving. Zij onderzoeken de mogelijkheid digitale platforms te 
verplichten inkomstenbelasting in te houden op de uitbetaalde verhuurinkomsten. Een andere optie die
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onderzocht wordt is digitale platforms te verplichten verhuurgegevens te delen met de belastingdienst, 
zodat de fiscus de belasting zelf kan heffen. Dit zou ook voor gemeenten soelaas bieden.

De gemeente ziet binnen de huidige wetgeving geen juridische mogelijkheden digitale platforms aan te 
klagen op basis van belastingontduiking.

Afdelingsmanager Jonker, M.A. 7-5-2019 14:36:11 Jonker, M.A.

Portefeuillehouder Snoek, M.
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