
Use case Blockchain 
Logiesbelasting



Wat kan blockchain bijdragen aan een 
eenvoudigere, efficiëntere, minder centraal 
georganiseerde inning van logiesbelasting?  

Hoe kunnen we burgers invloed geven op 
de wijze waarop het geld van het 
evenementenfonds wordt uitgegeven? 



Verwachtingen Gemeente Rotterdam

Kennis opdoen over 
Blockchain

Eenvoudige instap; verkennen 
eerste mogelijkheden 
(cryptocurrency), mogelijk 
daarna (na de pilot) meer 
complexe projecten oppakken.



Concept
Directe betalingen van verhuurders 

aan evenementenfonds



Wat wil Rotterdam bereiken?

Onderzoeken in hoeverre de 
inzet van cryptocurrency kan 
bijdragen aan decentraal 
georganiseerde inning van 
logiesbelasting.

Eerste test met inzet 
cryptocurrency 
(Bitcoin)

Onderzoeken op welke wijze in 
deze use case burgers invloed 
kunnen krijgen op de besteding 
van het geld uit het 
evenementenfonds.   



Waar in Rotterdam kunnen (toeristische) huurders betalen met Bitcoin?



Waar kun je nog meer met Bitcoin betalen?

watisbitcoin.nl bitcoinspot.nl



Stap 1   Huurder gaat naar 9Flats en reserveert (een optie op) een appartement



Stap 2   Verhuurder ontvangt boeking en dient te accepteren

ACCEPTEREN BOOKING



Stap 3   Verhuurder betaalt logiesbelasting die gelijk is aan 4,5% van 
de overnachtingssom

N.B. Deze optie kan voor elke betaling (in euro’s of in bitcoins) worden aangeboden. Daarvoor is een 
eenvoudig script nodig die de opslag van 4,5% van de huursom berekent in bitcoins (actuele koers)



Drie QR codes: betalen met bitcoin wallet

Sportfilmfestival Marathon Pal Mundo Festival



Resultaat: directe, verifieerbare betaling, zonder tussenkomst van de Gemeente

Verhuurder op 9Flats
bitcoin wallet

Sportfilmfestival 
bitcoin wallet



Gemeente kan volgen welke transacties zijn verricht 
(geregistreerd op de bitcoin blockchain)



Condities om dit te laten slagen

De afdracht van logiesbelasting 
is integraal onderdeel van het 
boekingsproces of de 
belastingafdracht vindt plaats 
na afloop van de boeking. In 
het laatste geval koppel je de 
betaling los van het 
boekingsproces.

Praktische afspraken maken 
met verhuurplatforms / 
hotels: van afdracht via 
QR-codes op papier tot 
integratie van de afdracht in 
het online boekingsproces. 

Vertrouwen in de 
verhuurder (bijv. dat 
deze niet andere wallets 
toevoegt aan de 
verhuurpagina)

BOOKING

€

€
€

€

Praktische 
afspraken met het 
evenementenbureau.



Wisselkoers

In deze opzet loopt het evenementenfonds een koersrisico, d.w.z. dat 
geïnde bitcoins minder waard kunnen worden. 

De gemeente kan overwegen om de opbrengsten in bitcoins direct na 
ontvangst te converteren naar euro’s om zo de waarde (in euro’s) te 
behouden. 



Wat kan blockchain bijdragen aan een eenvoudigere, efficiëntere, minder centraal 
georganiseerde overheid, meer specifiek voor de inning van logiesbelasting?

De onherroepelijke blockchainregistratie zorgt 
ervoor dat controles op een andere manier 
plaatsvinden. Realtime monitoring van 
transacties (belastingafdrachten) wordt mogelijk.

De belastinggelden gaan direct van de bron 
(verhuurder) naar de gewenste bestemming 
(evenementenfonds). De Gemeente hoeft daar 
niet meer tussen te zitten om belastinggelden 
te registreren en door te zetten. 



Afdracht van logiesbelasting via bitcoin maakt het mogelijk 
om de belastingplichtige (de verhuurder) een evenement te 
laten kiezen waaraan de logiesbelasting aan besteed mag 
worden. Daarmee wordt directe invloed uitgeoefend op de 
besteding van logiesbelastingen door het 
evenementenfonds

Hoe kunnen we burgers invloed geven op de wijze waarop het geld van het 
evenementenfonds wordt uitgegeven? 



Wat is het voordeel voor de Rotterdammer?

Verlichting administratieve last; met afdracht 
van logiesbelasting in bitcoin is elke transactie 
onweerlegbaar en onherroepelijk vastgelegd. 
Daardoor hoeft geen separate administratie 
meer te worden bijgehouden (in het kader van 
logiesbelasting)

Kan invloed uitoefenen op de wijze waarop 
belastinggelden worden besteed



Alternatieve blockchainconcepten



Concept 1
Blockchain als audit tool



Probleemstelling

Tax gap bij de logiesbelasting is vooral een informatieprobleem, 
in twee opzichten: 

• (1) informatie creatie: vastleggen en innen van belasting op het transactiemoment (het belastbaar feit)
• (2) rapportage van (1) verzamelde informatie aan de gemeente: informatie over logiesbelasting is   
 beschikbaar bij de aanbieders (hotels, platforms). Dataoverdracht is inefficiënt en niet continu. 

Praktische issues:

• Bij de gemeente: geen digitaal portal voor het aanbieden van gegevens over logiesbelasting.    
 Dataoverdracht is inefficiënt en moet (handmatig) worden verwerkt door de gemeente. 
• Bij de platforms: niet altijd mogelijk om berekenen en exporteren van logiesbelasting te regelen. 



Waar heeft blockchain toegevoegde waarde?

Het garanderen van de 
integriteit van de data over 
logiesbelasting

Decentrale transacties 
zonder centrale partij 
(AirBnB, Booking, bank, 
overheid)

Wanneer meerdere partijen 
belang hebben bij de juistheid 
van data en allemaal tijd en 
geld investeren om deze 
gegevens te controleren 
(hotels, platforms, gemeente)

De onveranderlijkheid van 
gegevens op de blockchain 
zorgt ervoor het vertrouwen 
in de integriteit van data - 
bijv. door de auditdienst - 
toeneemt. 

!



Blockchain als Audit Tool

De gegevens uit de administratieve systemen 
van hotels/platforms worden via blockchain 
onherroepelijk vastgelegd. Twee manieren om 
dit te doen: 
• Alle partijen delen alle gegevens. Dit is   
 lastig, want commercieel gevoelige data. 
• Alleen hashes van transacties vastleggen,   
 d.w.z. verwijzingen naar de originele    
 gegevens, maar de gegevens zelf worden   
 niet geregistreerd

Opzetten data portaal 
gemeente:
• Idealiter via directe  
 koppeling platforms

Toegevoegde waarde:
• Dit systeem zorgt voor een  
 ‘incentive’ bij    
 hotels/platforms om hun  
 administratie op orde te   
 hebben.
• Meer vertrouwen in de   
 beschikbare data over   
 logiesbelasting: kans op   
 onzichtbare ‘tax gap’ is   
 kleiner.  



Concept 2
Aan de slag met OpenBazaar



Rotterdam Bazaar: decentrale verhuur stimuleren 
via OpenBazaar

€ €

OpenBazaarStatus Quo

DATA DATA

DATA



<4.5%      >

Rotterdam Bazaar: decentrale verhuur stimuleren 
via OpenBazaar

Creëren van de juiste incentives 
voor verhuurders en huurders 
op dit platform

Betaling van logiesbelasting 
is ingeprogrammeerd



Use Case

✓ Beperkte development inspanning
✓ Schaalbare opzet (mogelijkheid tot   
 opzetten kleinschalig experiment ook met  
 Bitcoin wallet, daarna opschalen)
✓ Rotterdam faciliteert platform
✓ Overzicht/inzicht transacties
✓ Transacties worden traceerbaar   
 vastgelegd in de blockchain. 
✓ Door het aanbieden van incentives aan  
 zowel de toerist als de ondernemer wordt  
 Rotterdam Bazaar als aantrekkelijk   
 platform aangeboden.
✓ Afdracht toeristenbelasting afgehandeld  
 via R’dam bazaar
✓ Keuze bestemming logiesbelasting via  
 R’dam Bazaar.

Rotterdam ondernemers

Hotels

Bed & Breakfast

 Camping/Jachthavens

 Cruiseschepen

 Expats

Open Bazaar Rotterdam Bazaar

Ondernemers initiatieven 
Rotterdam incentive aan ondernemer
(Aan toeristen mag bij gebruikmaking 
van Rotterdam bazaar, b.v. zitplaatsen 
op de eretribune van de R’dam 
marathon worden aangeboden…etc.

FORK
Rotterdam incentives aan toerist 
(korting of gratis) :
Taxi, Parkeren, Openbaar
vervoer, Rotterdam wifi

Rotterdampas
Rotterdam incentive aan ondernemer
(Aan toeristen mag bij gebruikmaking 
van Rotterdam bazaar,de Rotterdam 
pas worden aangeboden)

Toerist




