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Verordening toeristenbelasting 2018 en verordening forensenbelasting 2018 

 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 

In de begroting 2018 gaan we er van uit dat de gemeente toeristen- en forensenbelasting heft. Om 

dit te kunnen doen moeten de verordeningen toeristenbelasting 2018 en forensenbelasting 2018 

worden vastgesteld. 

 

 

Gevraagde besluit 
Akkoord gaan met de volgende twee belastingverordeningen. 

 

•   De verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting 2018 

 

Belangrijkste wijzigingen: 

- het basistarief wordt verhoogd van € 1,16 naar € 1,25; 

- de 2 forfaits voor vakantieonderkomens en woningen komen te vervallen; 

- de 2 forfaits voor kampeermiddelen worden verlaagd en hieraan worden 5 forfaits toegevoegd. 

 

 

•   De verordening op de heffing en invordering forensenbelasting 2018 

 

Belangrijkste wijzigingen: 

- het tarief voor een stacaravan wordt verhoogd van € 229,68 naar € 232,65; 

- het tarief voor een (recreatie)woning wordt aangepast van 0,47% van de WOZ-waarde met een 

minimum van € 466,24 en een maximum van € 537,67 naar één vast tarief van € 544,65. 

 

 

Aanleiding 
Voor de tarieven van de toeristenbelasting is een gefaseerde groei afgesproken naar € 1,25 per 

persoon per nacht. De laatste fase van deze afspraak geldt voor 2018. Daarnaast is in opdracht van 

uw raad onderzoek gedaan naar de forfaits en de resultaten hiervan komen in dit voorstel tot uiting. 

 

Voor de forensenbelasting is bij de start van de nieuwe gemeente Schagen een fasering afgesproken 

om te groeien naar het niveau van de voormalige gemeente Zijpe. De voorgestelde tarieven passen 

binnen deze fasering. 

 

 

Belang 
Wanneer deze verordeningen niet worden vastgesteld, blijven de vorige verordeningen met lagere 

tarieven van kracht. De gemeente mist dan geraamde opbrengsten. 
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Centrale vraag 
In de begroting staat dat de gemeente de mogelijkheden om belastingen te heffen volledig benut 

en dat de tarieven redelijk zijn. De centrale vraag is of de voorgestelde tarieven hieraan voldoen. 

 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Met dit voorstel willen we bereiken dat iedereen die in onze gemeente verblijft bijdraagt aan de 

voorzieningen die we als gemeente in stand houden zoals onder andere  wandel- en fietspaden, 

reddingsbrigade, culturele activiteiten, toezicht en handhaving etc. 

 

 

Kader 

 Op grond van de Gemeentewet artikel 224 mag de gemeente toeristenbelasting heffen. 

 Op grond van de Gemeentewet artikel 223 mag de gemeente forensenbelasting heffen. 

 

 

Argumentatie 
 Op basis van eerdere afspraken als gevolg van het dekkingsplan behorend bij de 

(meerjaren)begroting 2015 wordt het basistarief voor de toeristenbelasting € 1,25 per persoon per 

overnachting. 

 Onderzoek naar de forfaits: 

 

Tot en met 2017 zijn forfaits gehanteerd voor het totale areaal van de toeristenbelasting. De 

ondernemer mocht zelf kiezen of hij of zij opteerde voor een forfaitair tarief of een aanslag op 

basis van werkelijke overnachtingen (onderbouwd met een nachtregister). 

 

Vanaf 2018 gaat dit anders. In die gevallen waar het werkelijke aantal overnachtingen goed bij 

te houden is, wordt de mogelijkheid van een forfaitair tarief afgeschaft. In de praktijk komt dit er 

op neer, dat een forfaitair tarief alleen nog maar mogelijk is bij jaarplaatsen, seizoensplaatsen en 

arrangementen. Dit omdat het hierbij niet, of niet eenvoudig, vast te stellen is hoeveel personen 

voor hoeveel nachten er gedurende de contractperiode verblijven. 

 

Voor de berekening van het forfait hebben we een bureau in de arm genomen. Zij hebben door 

middel van enquêtes bij gasten van diverse parken een goed beeld gekregen van de bezetting 

op de jaarplaatsen, seizoensplaatsen en arrangementen. 

 

Het nieuwe forfait is beduidend lager dan het huidige forfait. Dit komt vooral omdat het nu 

beperkt wordt tot de jaarplaatsen, seizoensplaatsen en arrangementen. Hierdoor dalen de 

opbrengsten van de gemeente. Aan de andere kant is de verwachting, dat doordat de meeste 

ondernemers nu aangeslagen gaan worden op basis van werkelijke overnachtingen, er voor 

deze categorie een meeropbrengst ontstaat. Deze wordt pas zichtbaar in het voorjaar van 2019. 

Echter een grofmazige berekening op basis van de bezetting in 2017, laat zien dat de derving 

door het lagere forfait hiermee wordt gecompenseerd.  

 

Op basis van jurisprudentie mag de gemeente afwijken van het berekende forfait met maximaal 

25% naar boven of beneden. Wij stellen nu voor, van deze mogelijkheid geen gebruik te maken. 

Met de klankbordgroep is afgesproken om eerst over het jaar 2018 ervaring op te doen. Wanneer 

de verwachte meeropbrengst ter compensatie van het lagere forfait niet gerealiseerd wordt, 

treden we in overleg hoe we dit het beste kunnen oplossen. Dat kan dan door het forfait bij te 

stellen of door het tarief aan te passen. 

 

Het oude forfait, dat gold voor alle verblijfseenheden, werd ook gehanteerd voor de berekening 

van het tarief van de forensenbelasting voor stacaravans. Dit was een keuze van de gemeente 

en geen plicht. Er is geen wettelijke relatie tussen de forensen – en de toeristenbelasting. Wij 

stellen voor om het nieuwe, dat voor een beperkt aantal verblijfseenheden wordt gebruikt, niet 

meer te gebruiken voor de berekening van het tarief voor de forensenbelasting.  
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Gevolgen toeristenbelasting: 

 

Voorgesteld forfait: 

 
 

Op basis van 

 

personen 

  

nachten 

Forfait 2017 3,3  60 

    

Voorgesteld forfait 2018 obv onderzoek 2,3   53,7 

 

Met dit voorgesteld forfait, daalt de opbrengst toeristenbelasting voor de gemeente met  

€ 92.000.  

 

Tegenover de daling staat een verwachte meeropbrengst doordat de overige verblijfseenheden 

op basis van werkelijke overnachtingen worden afgerekend. De verwachting is, dat de derving 

van € 92.000 hiermee wordt gecompenseerd. 

 

Het tarief per persoon per nacht wordt vanaf 2019 jaarlijks aangepast met een inflatiecijfer. 

Wanneer de gemeente zich hiertoe beperkt, is hierover geen overleg meer nodig met de 

recreatiesector en stemmen ze er op voorhand mee in.  

 

 

Gevolgen forensenbelasting: 

 

Wanneer het oude forfait van kracht was gebleven, hadden we nu voorgesteld de 

forensenbelasting voor stacaravans  te verhogen naar € 247,50. Omdat we de koppeling loslaten, 

stellen we een stijging voor met het vastgestelde inflatiepercentage van 1,3%. Het voorgestelde 

tarief wordt hierdoor € 229,68 + 1,3% = € 232,65.  

 

Voor (recreatie)woningen geldt vanaf 2018 één vast tarief. In de periode van 2013 tot en met 

2017 gold een percentage van de WOZ-waarde met een minimum en een maximum tarief. Voor 

deze grondslag is gekozen om, met name voor de belastingplichtige in de voormalige gemeente 

Harenkarspel, het tarief gefaseerd te laten groeien naar het tarief van de voormalige gemeente 

Zijpe. In de paragraaf “Lokale heffingen” is een routekaart opgenomen om gefaseerd te komen 

tot één vast tarief per woning.  

 

Het tarief in 2018 voor (recreatie)woningen bedraagt, inclusief een trendmatige verhoging van 

1,3%, € 544,65. In 2017 was dit 0,47% van de WOZ-waarde met een minimum van € 466,24 en een 

maximum van € 537,67. 

 

 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Vooraf aan het onderzoek naar de forfaits zijn de betreffende recreatieondernemers geïnformeerd. 

Daarnaast is een klankbordgroep actief geweest. De klankbordgroep bestaat uit twee 

recreatieondernemers, de voorzitter van de Ondernemers Federatie Schagen Sector Recreatie en 

Toerisme, de Regiomanager van Recron, de wethouder Financiën en belastingen, de teamleider 

Financiën en belastingen, de adviseur Belastingen en een medewerker van Legitiem. 

 

De twee recreatieondernemers, de voorzitter van de Ondernemers Federatie Schagen Sector 

Recreatie en Toerisme en de Regiomanager van Recron hebben aangegeven dat ze verheugd zijn 

met de deugdelijke onderbouwing van de forfaits. De resultaten zijn met hen besproken en ook de 

vertaling naar de verordeningen. Zij staan achter dit raadsvoorstel. 

 

 

 

Financiële consequenties 
Wanneer ons voorstel wordt overgenomen is de verwachte opbrengst in lijn met de begroting 2018. 

Wanneer voor een lager forfait en/of voor lagere tarieven wordt gekozen, is er sprake van een tekort 

dat in de meerjarenbegroting opgevangen moet worden. Dit kan o.a. door een andere belasting 
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(precario, ozb, marktgelden etc.) extra te laten stijgen. Een andere mogelijkheid is om het tarief per 

persoon per nacht te laten stijgen. Echter in juni is met een raadsinformatiememo afgesproken dit niet 

te doen. 

 

Communicatie van het besluit 
 De verordeningen worden op de gebruikelijke wijze via internet gepubliceerd. 

 Degene voor wie dit besluit gevolgen heeft, worden per brief geïnformeerd. 

 

 

Realisatie van het besluit 
De aanslagen worden opgelegd in april 2019. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaande besluiten vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 


