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OVEREENKOMST INZAKE WATERTOERISTENBIJDRAGEN 

 

De ondergetekenden:  

 

1. De gemeente Steenbergen,krachtens het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, dhr. J.A.M. Vos, handelend ter 

uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van die gemeente d.d. XX-XX-XX, 

hierna te noemen: ‘gemeente’. 
 

en 

 

2. De hieronder genoemde (rechts)personen, die tegen betaling in welke vorm dan ook gelegenheid 

bieden tot verblijf op vaartuigen in het watergebied van de gemeente Steenbergen.   

a.  (naam en adres bedrijf/, rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en functie);  

b. (naam en adres bedrijf/vereniging van eigenaren en adres), rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door (naam en functie)  

c. etc.,  

hierna aan te duiden als “de ondernemers”; 
 

hierna tesamen te noemen “partijen” 
 

 

in aanmerking nemende dat: 

 

- dat de gemeente en de ondernemers op XX-XX-2014 zijn overeengekomen dat de gemeente 

geen watertoeristenbelasting in het leven roept en de betreffende ondernemers jaarlijks een 

bedrag aan de gemeente overmaken.  

- dat de heffing van de watertoeristenbelasting gepaard gaat met kostbare en tijdrovende 

administratieve handelingen: 

 

Partijen komen overeen als volgt: 

 

Artikel 1 Watertoeristenbijdrage 

1. Met ingang van 1 januari 2015 betalen de ondernemers per aanwezige ligplaats een bijdrage van 

€4,57 aan de gemeente. Onder aanwezige ligplaats wordt verstaan; aan of op hem ter 

beschikking staande ligplaats; 

2. De gemeente ziet af van het heffen van watertoeristenbelasting; 

3. Het in lid 1 genoemd bedrag wordt met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks door de gemeente 

aangepast aan de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product, zoals opgenomen in de 

Meicirculaire Gemeentefonds van het lopende jaar, om de algemene kostenstijgingen op te 

vangen. 

 

Artikel 2  Opgave ligplaatsen  

De ondernemers geven jaarlijks voor 1 april aan de gemeente het aantal aanwezige ligplaatsen 

per 1 januari van het betreffende jaar op.  

 

 

 

 

Artikel 3  Bedrag per ligplaats en betaling  
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1. De gemeente deelt jaarlijks voor 1 maart het voor het betreffende jaar geldende bedrag, zoals 

gesteld in artikel 1 lid 3, mee aan de ondernemers. 

2. De gemeente stelt aan de hand van de opgaven als bedoeld in artikel 2 jaarlijks het totaalbedrag 

per ondernemer vast. De berekening is als volgt:  

 

totaal aantal ligplaatsen per ondernemer maal het in artikel 1 lid 3 genoemde bedrag.  

 

3. Voor 1 juni deelt de gemeente de bijdrage schriftelijk mee aan de ondernemers, met als bijlage 

een nota.  

4. De ondernemers die niet hebben voldaan aan de in artikel 2 genoemde verplichting worden 

verondersteld het zelfde aantal ligplaatsen in gebruik te hebben als in het voorafgaand jaar. 

5. De ondernemers betalen jaarlijks voor 1 oktober het verschuldigde bedrag.  

 

Artikel 4  Overdracht verplichtingen   

1.  De ondernemer is verplicht om bij een eventuele overdracht van zijn bedrijf de verkrijger te 

informeren over deze overeenkomst. De gemeente zal aan de verkrijger een “overeenkomst 
inzake watertoeristenbijdragen” aanbieden.  

 

Artikel 5   Totstandkoming en beëindiging overeenkomst 

1. De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van één jaar, ingaande op 1 januari 2015 en dus 

eindigende op 31 december 2015. 

2. Bij het verstrijken van de in lid 1 genoemde tijd, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend 

verlengd met een periode van 1 jaar, tenzij de gemeente danwel de meerderheid van de 

ondernemers, bij aangetekende brief ten minste 3 maanden voor de afloop van de termijn, heeft 

laten weten van verlenging af te zien. Indien de gemeente daarvan afziet deelt zij dat bij 

aangetekende brief mee aan de ondernemers. Indien de meerderheid van de ondernemers 

daarvan afzien delen zij dat bij aangetekende brief mee aan de gemeente. 

3. De gemeente en de meerderheid van de ondernemers kunnen besluiten deze overeenkomst aan 

te passen.  

 

Artikel 6  Slotbepaling 

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bij een geschil over de uitvoer van 

deze overeenkomst treden partijen in overleg met elkaar om het geschil op te lossen. Indien een 

oplossing niet gevonden wordt, is het mogelijk het geschil voor te leggen aan de bevoegde 

rechter.  

 

Aldus overeengekomen en in vijfvoud opgemaakt en ondertekend te Steenbergen d.d. XX-XX -2014. 

 

 

Gemeente       Ondernemer 1 

Voor deze:       Voor deze: 

 

 

 

 

 

De heer J.A.M. Vos     De heer XXXXXX 

Burgemeester gemeente Steenbergen    

 

 

       Ondernemer 2 

       Etc. 
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