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  Vaststellen Verordening Toeristenbelasting 2009 
 
 
Op de vergadering van de Algemene raadscommissie van 2 december j.l. is besloten het vaststellen van 
de Verordening Toeristenbelasting als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 16 
december a.s. 
 
In het raadsvoorstel bij alle belastingverordeningen en retributies 2009 en in de daarbij behorende  
bijlagen zijn de volgende teksten opgenomen over de toeristenbelasting. 
 
Raadsvoorstel 
 
Tot slot geldt voor de overige bestaande belastingen, heffingen en leges (met uitzonderingen van de 
toeristenbelasting) dat de tarieven zullen worden verhoogd met het inflatiepercentage 
 
De nu voorgestelde tarieven zijn verwerkt in de conceptbegroting 2009. Om rechtmatig aanslagen 
gemeentelijke belastingen te kunnen opleggen, dienen de belasting- en retributieverordeningen door uw 
raad te worden vastgesteld. 
 
Paragraaf G. Lokale heffingen 
 
2.6 Toeristenbelasting  
 
De belasting gaat over het tegen betaling overnachten in de gemeente door personen die hier niet in het 
bevolkingsregister staan ingeschreven. Hij wordt geheven van degene die overnacht of die daartoe de 
gelegenheid biedt.  
 
Vanaf 2005 kent de Verordening een andere structuur. De essentie van de nieuwe werkwijze is dat de 
aanslag gebaseerd is op werkelijke aantallen en de bewijslast nu bij de belastingplichtige is gelegd. Ook 
de onderbouwing voor de forfaitaire tarieven heeft een betere basis gekregen. 
Naast het basistarief (een bedrag per persoon per overnachting) onderscheiden we een drietal andere 
(forfaitaire) tarieven die daarvan zijn afgeleid.  
Er zijn nu – vrij vertaald - tarieven voor:  

• een seizoenplaats op een kampeerterrein.  
• een vaste jaarplaats op een kampeerterrein;  
• een vaste seizoenplaats op een kampeerterrein  

 
Deze methodiek is in september 2007 door uw raad geëvalueerd. Bij de behandeling is vastgesteld dat 
de methodiek in 2008 kan worden gehandhaafd. Op verzoek van uw raad wordt in 2008 onderzoek 
uitgevoerd in de branche naar deze methodiek. Tevens wordt in oktober 2008 conform uw besluit in 
september 2007 de branche door het college geïnformeerd over het tarief van 2009, onder voorbehoud 
van besluitvorming in de raad.  
 
- Noot van de griffier: de algemene raadscommisie heeft het collegebesluit om de huidige methodiek 

heffen toeristenbelasting te handhaven voor kennisgeving aangenomen en heeft kennisgenomen van 
de huidige gang van zaken rondom de heffing van de toeristenbelasting en van de beleving van de 
ondernemers in de toeristenbranche.  

 
Het afgelopen jaar heeft een optimalisatieproces plaatsgevonden van de heffing Toeristenbelasting.  

• De registratie is aangescherpt en vindt nu in een daartoe bestemde applicatie plaats;  
• Er vindt jaarlijkse controle plaats op de zakelijke verhuur;  
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• Het aangifteproces is gestructureerd;  
• In 2008 vindt een uitgebreide controle en inventarisatie plaats op de particuliere markt. We 

verwachten hieruit wel een verhoging van het bestand te kunnen realiseren, maar kunnen daar 
op dit moment nog geen conclusies aan verbinden.  

 
In de eerste kwartaalrapportage van 2008 hebben we gemeld dat de opbrengsten toeristenbelasting 
2007 achterbeleven bij de verwachte, en in de jaarrekening 2007 bijgestelde, opbrengst van € 1.130.000. 
We hebben in de eerste rapportage de begroting 2008 bijgesteld, maar gewacht met het structureel 
bijstellen, omdat we nog geen compleet beeld hadden van de opbrengsten 2007.  
 

Inmiddels hebben we wel goed in beeld wat de werkelijke 
opbrengst toeristenbelasting gaat worden. Door de 
verscherpte controles op de toeristenbelasting menen we 
hiermee, afgezien van de onder aandachtsbolletje 4 
genoemde inventarisatie, een goede basis te hebben voor 
een structurele meerjarenraming. Totaal opgelegd 2007 incl 
verminderingen  

€ 1.160.000  

Nog op te leggen naheffingen  € 40.000  
Totaal verwachting 2007  € 1.200.000  

 
In 2008 is een verhoging op het tarief doorgevoerd van 20%. Als uitgangspunt voor de begroting 2009 
spreken we daarom van een opbrengst van € 1.200.000 verhoogd met 20% =  
€ 1.440.000. De in de kaderbrief vermelde verhoging van 2% kan hierbij worden geteld. Totale opbrengst 
2009 wordt € 1.468.800. Als we als uitgangspunt nemen hetzelfde aantal overnachtingen als in 2007 (1,2 
miljoen) kan het tarief per overnachting voor 2009 op € 1,20 blijven.  
 

Tarieven toeristenbelasting 2007  2008  2009  
Basistarief  € 1,00  € 1,20  € 1,20  
Vaste jaarplaats  € 145  € 174  € 174  
Vaste seizoenplaats  € 145  € 174  € 174  
Seizoenplaats  € 140,40  € 168,50  € 168,50  

 
 
3. Opbrengstoverzicht  
 
Het overzicht geeft een vergelijking tussen de werkelijke opbrengsten over 2007, de ramingen 2008 na 
de eerste kwartaalrapportage en de begroting 2009. 
 
productnr. Soort Rekening Begroting Begroting 
 belasting 2007 2008 2009
      na 1e/08   
     
6.936.01  Toeristenbelasting 1.029.143 1.350.000 1.440.000

 
Deze memo kan betrokken worden bij de beraadslagingen over het vaststellen van de Verordening 
Toeristenbelasting 2009. 
 
 
 
Bergen, 4 december 2008. 
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