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Datum 
Aan 
Van 
Betreft 
 
Steller 
Registratienr. 

 
1 mei 2013 
Leden van de gemeenteraad en  de leden van de commissie Bestuur. 
Wethouder J. Bouwes 
notitie toeristenbelasting, behorende bij het raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening 
toeristenbelasting 2014 
Els Zwagerman, adviseur Belastingen 

Geachte  raads,- en commissieleden. 
 
Voor de raadsvergadering van 28 mei 2013 staat het vaststellen van de verordening toeristenbelasting 2014 
geagendeerd.  In deze memo wordt ingegaan op een drietal onderwerpen, die verband houden met het 
voorstel te weten: 

1. Berekening tarief per persoon per nacht voor 2014 
2. Toeristenbelasting voor arbeidsmigranten 
3. De forfaitaire heffingsmaatstaven 

 
Het tarief per persoon per nacht voor 2014 
In de fusieraad van  29 november 2012  is de verordening toeristenbelasting fusiegemeenten Harenkarspel, 
Schagen en Zijpe 2013 vastgesteld. Het tarief is vastgesteld op € 0,92 per persoon per nacht.  
Bij de vaststelling van het tarief is de notitie: Aanzet harmonisatie belastingen van juni 2012 is een berekening 
van het tarief opgenomen. Het tarief bedroeg in Schagen en Harenkarspel € 0,88 per persoon per nacht en 
in Zijpe € 0,92 per persoon per nacht. In het tarief van Zijpe was een bedrag van € 0,04 per persoon per nacht 
opgenomen ten behoeve van de Stichting Innovatief Zijpe (SIZ). De SIZ houdt op te bestaan op 31 december 
2013.  De bijdrage aan de SIZ en dus ook de opcenten vervallen per 1 januari 2014. Dit gegeven is aanleiding 
geweest om het tarief te herberekenen. Voor de berekening van het tarief voor 2014 wordt uitgegaan van 
de tarieven van 2012. Na correctie met de opcenten was het tarief voor alle drie de gemeenten € 0,88 per 
persoon per nacht.  Na toepassing van de inflatiecorrectie voor 2013 en 2014 komt het tarief op € 0,92 per 
persoon per nacht. 
Voor 2014 wordt voorgesteld het tarief dus gelijk te houden aan het tarief van 2013 met de toevoeging dat 
de bijdrage aan de SIZ per 2014 is beëindigd.  De recreatiesector is vertegenwoordigd In het 
ondernemersfonds Schagen i.o (OFS) Over een bijdrage aan het OFS vindt momenteel nog overleg plaats. 
 
Algemeen/terugblik 
Een groot aantal van uw raads- en commissieleden had geen zitting in de fusieraad c.q het fusiepresidium. 
Voor die leden is een korte terugblik opgenomen in dit stuk. 
In de notitie: Aanzet harmonisatie belastingen van juni 2012 en in het raadsvoorstel van 29 november 2012 is 
aangegeven dat de verschillen tussen de drie fusiegemeenten aanzienlijk waren. De fusieraad heeft  
ingestemd met de navolgende uitgangspunten: 

 het tarief voor de toeristenbelasting bedraagt in 2013 € 0,92 per persoon per nacht 
 er wordt geen toeristenbelasting geheven van degene die verblijf houdt in een 

vakantieonderkomen voor welk verblijf forensenbelasting is verschuldigd (geen dubbele belasting) 
 voor het verblijf bieden aan arbeidsmigranten is toeristenbelasting verschuldigd 
 de totale opbrengst van de toeristenbelasting en de forensenbelasting is minimaal gelijk aan de 

totale opbrengst van de drie afzonderlijke gemeenten.   
 
Daarnaast heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de forfaitaire heffingsmaatstaven. Uit genoemd 
onderzoek bleek  dat de forfaitaire heffingsmaatstaven van de voormalige gemeente Zijpe voldeden, mits 
de mogelijkheid bestaat om achteraf te kunnen kiezen voor het tarief van per persoon per nacht. Deze 
mogelijkheid is opgenomen in artikel 6 van de verordening. Het opnemen van een forfait heeft als voordeel 
dat de administratieve lasten voor zowel de gemeente als de ondernemer lager zijn. De ondernemer koopt 
als het ware de aanslag toeristenbelasting af.  

Externe memo 



 

Externe memo Pagina 2 van 4 

Zowel over het tarief voor 2013 als de forfaitaire heffingsmaatstaven heeft vooroverleg plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van de recreatieondernemers.  
 
De aanslag toeristenbelasting 2013 wordt achteraf opgelegd in 2014. 
In de afgelopen periode is het gros van de ondernemers geïnformeerd over de wijzigingen ten opzichte  van 
2012 en is ook over de uitvoering van de toeristenbelasting gecommuniceerd.  
Deze informatie heeft op een tweetal punten een reactie te weeg gebracht namelijk: 

 voor het verblijf bieden aan arbeidsmigranten is toeristenbelasting verschuldigd 
 de forfaitaire heffingsmaatstaven 

Op beide punten treft u een toelichting aan. 
 
Toeristenbelasting voor arbeidsmigranten 
In artikel 1 van de verordening is bepaald dat onder de naam “toeristenbelasting” een directe belasting 
wordt geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding 
in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens (GBA) van de gemeente.  
 
Verblijf houden met overnachting binnen de gemeente 
Niet zoals veel mensen denken is het belastbare feit het als toerist recreatief overnachten in de gemeente, 
maar het verblijf houden in de gemeente. Het maakt dus niet uit wat de reden van het verblijf is. Zolang 
iemand niet is ingeschreven in het GBA en overnacht in de gemeente is hij/zij belastingplichtig voor de 
toeristenbelasting. 
Op het verblijf van arbeidsmigranten is de toeristenbelasting dus van toepassing voor zover zij niet in de GBA 
zijn ingeschreven. De werkgevers/uitzendorganisaties c.q. aanbieders van de onderkomens zijn  
verantwoordelijk voor het innen en afdragen van de toeristenbelasting. 
Zij kunnen de toeristenbelasting doorberekenen aan hun gasten maar hoeven dat niet te doen. 
 
De toeristenbelasting is gebaseerd op artikel 224 van de Gemeentewet. Lid 1 van dit artikel geeft eveneens 
aan dat toeristenbelastingen geheven kan worden van personen die niet als ingezetene in de GBA zijn 
ingeschreven. De gemeenten zijn vrij om in haar verordeningen nuances aan te brengen.  
Door o.a. de CDA-fractie en de LTO-noord is gevraagd of de arbeidsmigranten, die verblijven op het 
agrarische perceel buiten de toeristenbelasting kunnen blijven. Op zich is dit mogelijk. Zo heeft de gemeente 
Hollands Kroon een vrijstelling opgenomen voor degene die werkzaam is binnen het grondgebied van de 
gemeente. 
 
Om een drietal redenen zijn wij geen voorstander van het opnemen van een dergelijke vrijstelling. 

1. Arbeidsmigranten verblijven zowel in recreatieverblijven – pensions, huisjes e.d- als in particuliere 
woningen en in woonunits bij een agrarisch bedrijf. Door alle onderkomens in de heffing te 
betrekken wordt rechtsongelijkheid voorkomen.  

2. Het opnemen van een vrijstelling geldt voor iedereen. Dus ook als iemand voor zijn werk één 
nachtje in een hotel verblijft, is geen toeristenbelasting verschuldigd. Daarnaast verblijven in een 
aantal recreatiewoningen arbeidsmigranten die in een andere gemeente werkzaam zijn. Zij zouden 
dan weer wel toeristenbelasting moeten betalen. Het juist kunnen toepassen van een dergelijke 
vrijstelling is bewerkelijk zo niet onmogelijk. 

3. De gedachte achter toeristenbelasting is dat de gemeente kosten maakt voor voorzieningen die 
mede door niet-inwoners wordt gebruikt, maar daarvoor geen vergoeding krijgt uit het 
gemeentefonds.      
Per inwoner, ingeschreven op 1 januari , ontvangt de gemeente € 196,48 uit het gemeentefonds.  

 
Project Kompas 
De gemeente Schagen heeft zich aangesloten bij het “project Kompas”  
Ook in onze gemeente werken veel arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa in de agrarische sector. In 
de praktijk blijkt dat veel arbeidsmigranten zich niet laten inschrijven in het GBA en dat de huisvesting soms 
niet in overeenstemming is met de wet- en regelgeving of bestemmingsplan. 
Het project Kompas Noordkop moet daar verandering in brengen. Eén van de doelstellingen  is dat 
arbeidsmigranten zich laten inschrijven in het GBA. Zo krijgen zij dezelfde rechten en plichten als elke andere 
inwoner.  Vanaf  het moment dat ze zich laten inschrijven zijn de arbeidsmigranten niet meer belastingplichtig 
voor de toeristenbelasting.  
 
Gelet op het vorenstaande  vinden wij het belangrijk dat ook de arbeidsmigranten onder de 
toeristenbelasting vallen. De toeristenbelasting kan onbedoeld leiden tot een stimulans om arbeidsmigranten 
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in te laten schrijven en zo het project Kompas versterken. Het is wenselijk dat een arbeidsmigrant op 1 januari 
is ingeschreven in de GBA, anders ontvangt de gemeente geen bijdrage uit het gemeentefonds. 
  
De forfaitaire heffingsmaatstaven. 
Ook hier verschilden de drie voormalige gemeenten aanzienlijk. De gemeente Schagen kende in zijn geheel 
geen forfaitaire tarieven. De gemeente Harenkarspel had een forfaitair tarief gebaseerd op een verblijf tot 
en met drie slaapplaatsen ( 2 x 60 dagen x tarief) en een tarief voor meer dan drie slaapplaatsen ongeacht 
het aantal slaapplaatsen (3 x 60 dagen x tarief).  Alhoewel het mogelijk was om te kiezen voor een afdracht 
op basis van werkelijke overnachtingen (per persoon per nacht) maakte niemand in Harenkarspel hier 
gebruik van. 
De gemeente Zijpe kende een 4- tal forfaitaire tarieven. In Zijpe kozen de grotere recreatieondernemers voor 
een forfaitair tarief en kleinere particuliere ondernemers voor het tarief per persoon per nacht. 
In een tabel afkomstig uit de nota zijn de verschillen schematisch weergegeven. Het tarief voor 2013 is aan 
de tabel toegevoegd 
 
Overzicht tarieven 

 
 
Na onderzoek  is gebleken dat de forfaitaire heffingsmaatstaven van de voormalige gemeente Zijpe reëel 
zijn. De mogelijkheid om tegenvallende resultaten alsnog te kiezen voor het tarief van € 0,92 per persoon per 
nacht is opgenomen opgenomen in artikel 6 van de verordening.  
De forfaitaire heffingsmaatstaven van Zijpe  zijn dan ook opgenomen in de verordening van 2013. De 
gemeente is niet verplicht een forfaitaire heffingsmaatstaf in de verordening op te nemen. De gemeente 
mag volstaan met het tarief per persoon per nacht. 
Het opnemen van een forfait heeft als voordeel dat de administratieve lasten voor zowel de gemeente als 
de ondernemer lager zijn. De ondernemer koopt als het ware de aanslag toeristenbelasting af.  
 
Dat de vastgestelde forfaits voor sommige ondernemers een forse verhoging van de aanslag 
toeristenbelasting tot gevolg heeft is duidelijk. Het maximale bedrag bedroeg in Harenkarspel in 2012 € 158,40 
bij meer dan 3 slaapplaatsen. Bij 4 slaapplaatsen bedroeg in 2012  het bedrag per slaapplaats € 39,60 en in 
2013 bedraagt het bedrag € 97,52 per slaapplaats. Bij meer dan 4 slaapplaatsen is het verschil nog groter. 
Het af te dragen bedrag voor de toeristenbelasting stond in sommige gevallen niet in verhouding tot de 
ontvangen toeristenbelasting. De ondernemer rekent het tarief per persoon per nacht door aan diegene die 
bij hem overnacht.  In feite waren de forfaitaire heffingsmaatstaven in Harenkarspel veel te laag en zijn ze 
met de harmonisatie op een redelijk niveau gebracht.  Zoals al eerder is aangegeven kan de ondernemer 
ook kiezen voor het tarief per persoon per nacht. Daarbij kan aangetekend worden dat het tarief van €0,92 
niet hoog is. 
Zo bedraagt het tarief in de gemeente Hollands Kroon € 1,12 per persoon per nacht. In de gemeente Den 
Helder bedraagt het tarief € 1,20 per persoon per nacht en in de gemeente Bergen NH € 1,45. 
 
Ook bij de harmonisatie van andere belastingen heeft de fusieraad nadrukkelijk gekozen voor een 
harmonisatie in één keer. Ook als deze harmonisatie voor een aantal belastingplichtigen een substantiële 
wijziging van de belastingplicht inhoudt. Echter bij geen enkel harmonisatievoorstel is het tarief onredelijk 
hoog vastgesteld. Eerder is sprake van het op niveau brengen van tarieven die jaren aan de lage kant 
waren. 

Toeristenbelasting Harenkarspel 2012 Schagen  2012 Zijpe  2012 HSZ 2013
tarief p.p per nacht 0,88 0,88 0,92 0,92
forfait (recreatie)woningen Zijpe
geheel jaar per slaapplaats x 106 97,52 97,52
seizoen < 7 maanden per slaappl. X 89 81,88 81,88
forfait (recreatie)terreinen Zijpe
vaste standplaats 3.3 pers x 60 dagen 182,16 182,16
losse standplaats 2,8 pers x 50 dagen 128,80 128,80
forfait vast Harenkarspel
t/m 3 slaappl: 2 pers x 60 dagen 105,60
> dan 3 slaappl: 3 pers x 60 dagen 158,40
mobiele kamperonderkomens (los)
aantal x 0,6575 x 365
per mobiel onderkomen  211,19
forfait Schagen  geen n.v.t
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Ik verzoek u deze memo te betrekken bij de besluitvorming over de vaststelling van de verordening op de 
heffing en invordering toeristenbelasting 2014. 
 
Met vriendelijke groeten  
 
Wethouder J. Bouwes. 


