
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 6 december 2011 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Voorlopige- of voorschotaanslag Forensenbelasting 

Portefeuillehouder : Cees Roem  

Inlichtingen bij  : Dimitri Druiven 

 

Aanleiding  
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in algemene raadscommissie 

van 24 november 2011 door Alwin Hietbrink 
 
Kernboodschap  
 
Achterliggende vraag: De heer Mesu (CDA): in het raadsvoorstel is vermeld dat de 
forensenbelasting in het opvolgende belastingjaar wordt opgelegd. Zou dit niet in het lopende 
belastingjaar kunnen door middel van een voorlopige of voorschot aanslag? 
 
In beginsel kan er gewerkt worden met voorlopige en definitieve aanslagen 
forensenbelasting. Vanuit de jurisprudentie en de praktijk blijken echter argumenten om hier 
niet voor te kiezen. 

De forensenbelasting is gebaseerd op artikel 223 Gemeentewet. Belastingplichtig zijn 
natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er meer dan 
negentig keer nachtverblijf houden of die er op meer dan 90 dagen voor zichzelf of voor hun 
gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. 

Doordat bij deze belasting moet worden beoordeeld of aan de 90-dageneis is voldaan, kan 
pas na afloop van het belastingjaar een definitieve aanslag worden opgelegd. Daarmee heeft 
de forensenbelasting het karakter van een tijdvakheffing. Aan te raden is om het 
belastingtijdvak te laten samenvallen met het belastingjaar en vervolgens met het 
kalenderjaar.  

In principe kan het college regels geven voor het opleggen van voorlopige aanslagen. In de 
praktijk wordt hier door gemeenten bijna niet mee gewerkt. In de uitvoering van de gemeente 
Bergen is een bewuste keuze gemaakt voor het opleggen na afloop van het belastingjaar. 
Allereerst en in hoofdzaak vanwege jurisprudentie waar uit blijkt dat het vaststellen van de 
belastingplicht pas na afloop van het belastingjaar kan plaatsvinden. Anderzijds vanwege de 
samenloop met de aangifte toeristenbelasting.  

In de gemeente wordt een fors aantal woningen van niet-ingezetenen gebruikt voor de 
verhuur én eigen gebruik. In deze gevallen is de eigenaar verplicht om aangifte te doen voor 
de toeristenbelasting. Hierbij wordt de aangifte gebruikt om te bepalen in hoeverre de 
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verhuur invloed heeft op het eigen gebruik van de woning. De aangifte voor de 
toeristenbelasting wordt eveneens na  afloop van het belastingjaar verzonden.  

Op deze wijze wordt voor elk belastingjaar bepaald of er toeristen- of forensenbelasting van 
toepassing is. Door het werken met voorlopige aanslagen voor de forensenbelasting worden 
belastingplichtigen twee keer geconfronteerd met administratie. Tegen de voorlopige en de 
definitieve aanslag staat de mogelijkheid tot bezwaar open.  

In het verleden werd de aanslag forensenbelasting halverwege het lopende belastingjaar 
opgelegd. Het verschuiven van de aanslagoplegging op basis van jurisprudentie heeft voor 
één jaar gezorgd voor een verschuiving in de financiële cyclus. De ontvangst van inkomsten 
na afloop van het betreffende belastingjaar is daarmee een vast gegeven geworden in de 
cyclus. 
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