
 
Agendapunt : 07 
Voorstelnummer : 04-028 
Raadsvergadering : 18 april 2013 
Naam opsteller : Jurjen Hemmen 
Informatie op te vragen bij : Jurjen Hemmen 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
 
Onderwerp: Rapport mogelijkheden invoeren tariefdifferentiatie bij het heffen van de 
toeristenbelasting vanaf 2014 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Op grond van bijgevoegd rapport de Verordening voor de Heffing en Inning van 

toeristenbelasting 2013, behoudens eventuele aanpassingen in het tarief, voor 
2014 en verder te handhaven.. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Bij de behandeling van de verordening toeristenbelasting 2013 in juni 2012 is aan uw raad 
toegezegd om voor de verordening toeristenbelasting 2014 de mogelijkheden voor 
tariefdifferentiatie te onderzoeken. In december 2012 heeft uw raad kennis genomen van het door 
ons college vastgestelde procesvoorstel. Hierin werd de volgende planning vastgesteld: 
 
December 2012 - Vaststellen procesvoorstel toeristenbelasting door de raad 
Jan - feb 2013  - Uitvoeren onderzoek tariefdifferentiatie 
feb 2013   - Collegeadvies tariefdifferentiatie toeristenbelasting 2014 
maart 2013   - Rapport en voorstel tariefdifferentiatie in de raadscommissie 
april 2013   - Rapport en voorstel tariefdifferentiatie in de raad 
mei 2013   - Collegeadvies verordening toeristenbelasting 2014 
juni 2013   - Raadscommissie verordening toeristenbelasting 2014 
juni 2013   - Vaststellen verordening toeristenbelasting 2014 door de raad 
 
Dit onderzoek naar de mogelijkheden voor het invoeren van tariefdifferentiatie is afgerond. In 
bijgaand rapport “Mogelijkheden Toepassing Tariefdifferentiatie Toeristenbelasting” is één en 
ander uitgewerkt. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De raad besluit de Verordening voor de Heffing en Inning van toeristenbelasting 2013, behoudens 
eventuele aanpassingen in het tarief, voor 2014 en verder te handhaven. De verordening 2014 
wordt volgens planning in juni 2013 aan uw raad ter vaststelling voorgelegd. Hiermee garandeert 
de raad een juridisch stabiele methodiek van heffen en inkomsten toeristenbelasting. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 
raadsbevoegdheid 
budgetrecht 
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Betrokken zijn alle ondernemingen binnen de gemeente Bergen die gelegenheid tot overnachting 
bieden aan toeristen tegen vergoeding. 
 
a. Burgerparticipatie   n.v.t. 
 
b. Externe communicatie  n.v.t. 
 
c. Extern overleg gevoerd met  Horeca Nederland 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

De andere keuzes zijn in het bijgaande rapport opgenomen onder de conclusies. Uw raad kan 
besluiten tot tariefdifferentiatie voor toeristenbelasting over te gaan. Uitwerking van dit besluit vindt 
dan plaats in de periode april, mei.  
 
In dat geval is externe communicatie met betrokken ondernemers op zijn plaats. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

 
Het besluit van de raad wordt verwerkt in de Verordening op de Heffing en Inning van 

Toeristenbelasting 2014. Deze wordt in juni ter vaststelling aan uw raad voorgelegd. 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen middelen met dit voorstel gemoeid. 
 

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? 
Niet van toepassing 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De doorslaggevende keuzen zijn in het rapport in de conclusies weergegeven. Samengevat: 

• Op grond van de huidige wet- en regelgeving mag de gemeenteraad besluiten 
tariefdifferentiatie bij het heffen van de toeristenbelasting toe te passen. 

• Bij het toepassen van tariefdifferentiatie vindt, bij het gelijk blijven van de totaalinkomsten 
toeristenbelasting, lastenverschuiving plaats. 

• Met deze wijze van tariefdifferentiatie leg je een koppeling tussen het belastbare feit en het 
comfort cq. de prijs van het vakantieonderkomen. De wetgeving legt deze koppeling niet, 
maar legt verbinding met het gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen door de 
toerist. Daarnaast neigt het hanteren van verschillende tarieven die afhankelijk zijn van de 
prijs van de onderkomens naar een inkomensafhankelijke heffing. 

• Uit de wet- en regelgeving over Toeristenbelasting (pagina 4) blijkt dat het moeilijk is een 
objectieve rechtvaardigingsgrond te vinden om de ene groep toeristen, degenen die 
campings bezoeken, te bevoordelen bij het betalen van toeristenbelasting. Dit geeft een 
juridisch risico. 

• Bij mutaties van belastingplichtigen binnen een bepaalde tariefgroep is, bij 
tariefaanpassing, het effect op een dergelijke groep groot, tenzij de pijn verdeeld wordt over 
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het gehele belastingbestand. Dit kan door de andere belastingplichtigen als onrechtvaardig 
worden ervaren. 

• Als tariefdifferentiatie wordt toegepast met als uitgangspunt dat verblijfhouders op 
campings minder gaan betalen heeft dit het minste effect op de rest van het 
belastingbestand als in deze rest geen verdere differentiatie wordt aangebracht. De extra 
stijging bij de overige belastingplichtigen is dan € 0,08 -  0,15 cent. Bij andere varianten is 
de stijging voor met name de hotels een stuk groter. 

• We hebben nu, door onze wijze van heffen en de bestendigheid hierin over de afgelopen 
jaren, een opbrengst die juridisch gegarandeerd is. Bij een eventuele tariefsdifferentiatie 
verschuiven we van stabiele naar een instabiele situatie. 

 
 
Bijlagen: Rapport Mogelijkheden toepassing tariefdifferentiatie toeristenbelasting 
 
 
 
Bergen, 5 maart 2013 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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