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Onderwerp 

Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
Hierbij bieden wij u het voorstel aan tot vaststelling van de Verordening toeristenbelasting 2015. 

2. Achtergrond 
Hierbij wordt uitvoering gegeven aan hetgeen in het bezuinigingspakket van d.d. 24 juni 2013 is 
opgenomen ten aanzien van de invoering van toeristenbelasting (hieronder wordt zowel de 
watertoeristenbelasting als de "land" toeristenbelasting begrepen). U treft als bijlage bij dit voorstel de 
Verordening toeristenbelasting aan. 
Daarnaast heeft uw raad een amendement aangenomen, om 50o7o van de netto-opbrengst van de 
toeristenbelasting vanuit de toeristische sector te oormerken voor investeringen in de toeristische sector. 

Algemeen 
Artikel 224 Gemeentewet maakt het mogelijk om een (water)toeristenbelasting te heffen voor het houden 
van verblijf door niet-ingezetenen. Het gaat hier om een algemene belasting waarvan de opbrengsten 
vloeien naar de algemene middelen van de gemeente. Dat laat onverlet dat tegenover de opbrengsten 
ook aanzienlijke investeringen staan die direct of indirect ten goede komen aan de recreatief-toeristische 
sector. Te denken valt bijv. aan de investeringen in de Steenbergse Haven. 

In de afgelopen perioden zijn zowel de ondernemers uit de Toeristisch Platform Steenbergen (TPS) als 
de Vereniging voor ondernemers in de groene ruimte (ZLTO) geïnformeerd over de invoering van 
watertoeristen- en toeristenbelasting. Gebleken is dat er weinig draagvlak is bij de betrokken partijen om 
belast te worden met de watertoeristen- en toeristenbelasting. 

3. Overwegingen 
De verordening toeristenbelasting 

De naam 'toeristenbelasting' is ontleend aan artikel 224 Gemeentewet. Opgemerkt wordt dat de naam de 
lading van de belastingheffing op grond van deze verordening niet volledig dekt. In navolging van de 
Gemeentewet stelt deze verordening aan de overnachting geen eisen van toeristische of recreatieve 
aard. In de jurisprudentie is al meermalen bevestigd dat ook betaald verblijf met overnachting zonder 
toeristische of recreatieve aanleiding, tot belastingplicht leidt. 

Uit oogpunt van uitvoerbaarheid is het algemeen gebruikelijk om het belastbaar feitìe beperken tot een 
verblijf met betaalde overnachting. Zonder deze nadere beperking zou bijvoorbeeld ook de logeerpartij bij 
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familie tot belastingheffing moeten leiden. Dit is in de praktijk niet te controleren en te handhaven. Dus 
wanneer geen vergoeding behoeft te worden betaald, kan geen toeristenbelasting worden geheven. 
Met de keuze voor overnachtingen tegen een vergoeding in welke vorm ook, sluit de verordening aan bij 
een in de praktijk bestaand afrekenmoment. Degene die gelegenheid biedt tot overnachting 
(belastingplichtige) zal immers ervoor zorg dragen dat hij de afgesproken vergoeding ontvangt. Daarnaast 
zal de ontvangen vergoeding in de (financiële) administratie worden verantwoord. De heffing van de 
toeristenbelasting sluit daarmee aan bij een al bestaande wettelijke plicht tot het voeren van een 
administratie. Dit maakt de controle en handhaving uitvoerbaar. 

De belasting wordt berekend over het aantal overnachtingen door niet-ingezetenen van de gemeente (de 
heffingsmaatstaf). Voor bepaalde verblijfplaatsen kan de heffingsmaatstaf middels de forfaitaire 
berekeningswijze worden bepaald (op verzoek van de belastingplichtige). De forfaitaire berekeningswijze 
is bedoeld als een vereenvoudiging van de administratieve handelingen die door de belastingplichtige 
moet worden verricht om tot de vaststelling van het aantal gerealiseerde overnachtingen te komen. Veel 
gemeenten maken gebruik van forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf. Bij een forfaitair 
maatstaf wordt gebruik gemaakt van schattingen. Deze schattingen dienen gebaseerd te zijn op een 
gemiddelde bezettingsgraad en een gemiddelde verblijfsduur. Iedere forfaitaire regeling benadert de 
realiteit slechts globaal. Naar het oordeel van de Hoge Raad is een afwijking van 250Zo ten opzichte van 
het forfaitair gemiddelde toegestaan. De regels rondom de berekening van de forfaits moeten zowel 
statistisch als juridisch onderbouwd worden. Er moet dus een veldonderzoek plaatsvinden. Voorgesteld 
wordt dat er voor het veldonderzoek een gespecialiseerd bureau wordt ingeschakeld. 

In afwachting van het onderzoek in het kader van de forfaitaire heffingsmaatstaf zijn de forfaits in de 
bijgevoegde verordening opzettelijk hoog vastgesteld, zodat deze, na het onderzoek, verlaagd kunnen 
worden. Een wijziging van de verordening is namelijk slechts toegestaan wanneer belanghebbenden niet 
worden benadeeld door de wijziging. 

Verblijfplaatsen die in aanmerking komen voor de forfaitaire berekeningswijze zijn; o.a. vakantie
onderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen, vaste seizoenplaatsen. 

Voor de overige verblijfplaatsen wordt de heffingsmaatstaf bepaald op het werkelijk aantal 
overnachtingen. Deze verblijfplaatsen zijn; mobiele kampeeronderkomens en vakantieonderkomens op 
toeristische plaatsen, hotels, pensions, appartementen, kamerverhuur en alle overige vormen van verblijf 
tegen vergoeding in welke vorm dan ook. 

Wanneer de heffingsmaatstaf bepaald wordt op basis van het werkelijk aantal gerealiseerde 
overnachtingen dan is de belastingplichtige verplicht een nachtverblijfregister bij te houden. Dit 
nachtverblijfregister zal kosteloos door de gemeente aan de belastingplichtige worden verstrekt. 

Voorgesteld wordt om het tarief voor toeristenbelasting vast te stellen op C1, - per persoon per 
overnachting. 

Privaatrechtelijke overeenkomst watertoeristenbelasting 
In de overleggen die met de ondernemers van het Toeristisch Platform Steenbergen (TPS) zijn gevoerd, 
is gebleken dat de waterrecreatieondernemers de voorkeur hebben voor een afkoop van de 
watertoeristenbelasting middels een privaatrechtelijke overeenkomst. Dit met name om administratieve 
lasten te voorkomen. 
Naar aanleiding van het verzoek van de waterrecreatieondernemers is gekeken of een mogelijkheid 
bestaat om de watertoeristenbelasting af te kopen. Uit onderzoek is gebleken dat inmiddels een drietal 
gemeenten in Nederland (gemeente Borsele, gemeente Soest en gemeente West Maas en Waal) in 
p\aa\s van watertoeristenbelasting c.q. toeristenbelasting in te voeren, gekozen hebben voor de 
mogelijkheid om middels een overeenkomst een regeling te treffen met de ondernemers, waarbij de 
ondernemers jaarlijks een bepaald bedrag aan de gemeente betalen. 
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Inmiddels is de privaatrechtelijke overeenkomst aan de waterrecreatieondernemers voorgelegd. In deze 
overeenkomst is het bedrag per vaste ligplaats per jaar bepaald op C 4,57. De bijdrage wordt jaarlijks 
geïndexeerd voor de loon- en prijsstijging. Het bedrag per ligplaats is afgeleid van de verwachte 
opbrengst toeristenbelasting van uit waterrecreatiesector (zie bijlage). 
Wanneer niet alle ondernemers kunnen instemmen met de voorgestelde overeenkomst, dan zullen wij u 
alsnog de verordening watertoeristenbelasting voorleggen. Het is nl. niet mogelijk om een deel van de 
waterrecreatieondernemers middels een privaatrechtelijke overeenkomst te belasten en het andere deel 
van de ondernemers middels een belastingheffing. 

De bevoegdheid te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst is een bevoegdheid van het college 
(artikel 160 lid 1 onder e van de Gemeentewet). De overeenkomst inzake de watertoeristenbijdrage hoeft 
uw raad derhalve niet vast te stellen. 

Aan de ondernemers die vallen onder het landtoerisme wordt geen privaatrechtelijke overeenkomst 
aangeboden. Verwacht wordt dat vanwege de grote diversiteit aan ondernemers en het aantal 
ondernemers in deze sector er geen overeenstemming zal kunnen worden bereikt. 

4. Middelen 

Net als in 2012 gaan we voor 2015 van de volgende opbrengst: 
Arbeidsmigranten: 65.000 overnachtingen a 6 1,- = 0 65.000,-
Land-en watertoerisme: 30.000 overnachtingen a C 1,- = ĉ 30.000,-

Totale opbrengst 0 95.000,-

In 2015 dienen eenmalige kosten gemaakt te worden voor het onderzoek van naar verblijf van EU-

werknemers en het onderzoek voor het berekenen van het forfait. Daarnaast zal er ook capaciteit ingehuurd 
moeten voor het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften. De verwachting is dat deze kosten in de 
toekomst af zullen nemen. De kosten in 2015 komen uit op: 
Onderzoek verblijf EU-werknemers 0 20.000,-

Onderzoek forfaits 0 15.000,-

Afhandelen bezwaar- en beroepschriften 6 15.000,-

0 50.000,-

In 2015 komt de netto-opbrengst toeristenbelasting uit op 0 47.500,-

De verwachting is dat na 2015 er jaarlijks nog 0 20.000,- aan perceptiekosten gemaakt zal worden. Er zal 
onderzoek naar verblijf van EU-werknemers moeten plaatsvinden en het afhandelen van bezwaar- en 
beroepschriften. Na 2015 wordt dus een netto-opbrengst verwacht van C 75.000,-. 
In de bezuinigingsronde 2014 - 2017 voor de invoering van de toeristenbelasting met een opbrengst van 
6 95.000,- gerekend. Uitgangspunt bij de vaststelling van het bezuinigingsbedrag, waren de gegevens 
voor de invoering van toeristenbelasting in 2012. In 2013 hebben 175 arbeidsmigranten zich 
ingeschreven in het GBA. Vanuit de algemene uitkering ontvangen we 0 200,- per inwoner. We 
ontvangen dus jaarlijks 0 35.000,- voor de ingeschreven arbeidsmigranten die zich in 2013 hebben 
ingeschreven. 

We stellen voor om 50
o

7o van de netto-opbrengst toeristenbelasting uit de toeristische sector te besteden 
aan de promotie activiteiten van de toeristische sector, zoals; promotie Brabantse Wal. 

5. Risico's 
Verordeningen 

De verordening toeristenbelasting is opgesteld in samenspraak met een extern bureau. Vanwege de 
ruime ervaring van dit bureau met het opstellen van verordeningen watertoeristen- en 
toeristenbelasting wordt er vanuit gegaan dat de verordening toeristenbelasting juridisch goed is 
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onderbouwd. Hiermee wordt het risico dat een verordening door de rechter geheel/gedeeltelijk 
onverbindend wordt verklaard grotendeels uitgesloten. 

- Verordeningen zijn uitgesloten van bezwaar en beroep. 
- Er is weinig draagvlak bij de betrokken partijen om belast te worden met de toeristenbelasting. Dit kan 

leiden tot aanzienlijk veel bezwaar- en beroepschriften. 
- Vanwege weinig draagvlak kan het achterhalen van de belastinggegevens (aantal overnachtingen) 

moeizaam verlopen. 

6. Communicatie/Aanpak 
Intern 
- Offerte(s) opvragen i.v.m. veldonderzoek. 
- Inrichten automatiseringssysteem. 
- Informeren/scholing van medewerkster Publiekszaken/vakgroep Belastingen i.v.m. heffing/inning 

aanslagen toeristenbelasting. 
- Bekendmaken van de verordening in het elektronisch gemeenteblad. 
- Via de gemeentelijke website aandacht besteden aan de toeristenbelasting. 

Extern 
- Potentiële belastingplichtigen middels een brief na behandeling in de raad informeren over de 

invoering van toeristenbelasting. Een voorbeeld van een nachtverblijfregister bij de informatiebrief 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor om de "Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2015" 
vast te stellen. 

toevoegen. 

de 

J.Ä.M. Vos Iers 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secrejteris de burgemeester 


