
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.7 
 
 Doetinchem, 9 december 2020 
 
ALDUS VASTGESTELD 17 DECEMBER 2020 
 
 
Toeristenbelasting 
 
 
Te besluiten om: 
de Verordening toeristenbelasting 2021 vast te stellen.  
 
Inleiding 
Uw raad heeft vorig jaar bij de keuzerichtingen bezuinigingen 2019-2023 besloten om met 
ingang van het belastingjaar 2021 toeristenbelasting in te voeren. In de Dynamische Jaar 
Planning is hiervoor de maatregel “Plan van aanpak Invoering toeristenbelasting. KR78” 
opgenomen”. Met het vaststellen van de Verordening toeristenbelasting 2021 is deze maatregel 
afgerond. 
 
Het jaar 2020 hebben we gebruikt om over de invoering van toeristenbelasting in gesprek te 
gaan met de recreatieondernemers en andere verblijfbieders. In de begroting voor 2021 is 
rekening gehouden met een opbrengst voor 2021 van € 70.000. 
 
Argumenten 
1. De toeristenbelasting is een tegemoetkoming in de kosten van de voorzieningen die mede in 
het belang van de vrijetijdssector zijn getroffen. 
De toeristenbelasting is een algemene belasting. Dit betekent dat uw raad de vrije keuze heeft 
om te bepalen hoe de middelen worden besteed. Er is dus geen wettelijke verplichting om een 
specifiek toeristisch doel te bekostigen. De afgelopen jaren zijn er wel uitgaven gedaan aan de 
vrijetijdssector. We besteden momenteel jaarlijks € 300.000 aan vrijetijdseconomie. U moet 
hierbij denken aan uitgaven ten behoeve van recreatie & toerisme, alsmede de uitvoering van de 
vrijetijdsagenda voor de Achterhoek en het budget Innovatie Recreatie en Toerisme. Uw raad 
heeft afgelopen voorjaar de ‘Koersnotitie Vrijetijdseconomie 2020-2030’ vastgesteld. Hierin zijn 
de visie op de vrijetijdseconomie en de speerpunten voor ons beleid in de komende tien jaar 
weergegeven. Vervolgens hebben wij de bijbehorende ‘Uitvoeringsagenda 2020-2022’ 
vastgesteld. De toeristenbelasting krijgt hiermee het karakter van een doelbelasting. 
De verblijfhouder profiteert namelijk van de maatregelen en van de reguliere gemeentelijke 
voorzieningen. Het is daarom redelijk dat de verblijfhouder ook meebetaalt in de vorm van 
toeristenbelasting. 
 
2. Alle regiogemeenten heffen toeristenbelasting. 
De gemeenten in de regio Achterhoek en Liemers heffen, met uitzondering van Westervoort, 
allemaal toeristenbelasting. Bij de keuze van de tarieven hebben we rekening gehouden met de 
tarieven van de regiogemeenten. 
 
Financiën 
Op basis van de Gemeentewet mag de gemeente toeristenbelasting heffen. Belasting kan 
worden geheven voor het verblijf in de gemeente met overnachting door personen die niet in 
de gemeente wonen. Personen en bedrijven, die deze mogelijkheid tot overnachting tegen 
betaling aanbieden (verder verblijfbieders), krijgen de toeristenbelasting opgelegd. Hierbij moet 
gedacht worden aan overnachten in bed & breakfast-accommodaties, hotels, pensions, 
vakantiehuisjes, groepsaccommodaties, en op campingplaatsen voor stacaravans, tenten, 
vouwwagens et cetera. De belastingplichtige verblijfbieder mag de belasting doorberekenen aan 
de verblijfhouder. 
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Voordat we de toeristenbelasting in rekening mogen brengen, moet er door uw raad een 
belastingverordening worden vastgesteld. In de belastingverordening worden alle zaken met 
betrekking tot de heffing en invordering van de toeristenbelasting opgenomen. De belangrijkste 
zijn het tarief, de heffingsmaatstaf, betalingstermijn en het opnemen van eventuele 
vrijstellingen.  
 
Tarief 
De tariefstructuur van de toeristenbelasting kan, al dan niet in combinatie met de 
heffingsmaatstaf, op de volgende drie manieren worden geregeld. 
 
Mogelijkheid 1: vast bedrag per overnachting  
 
Mogelijkheid 2: differentiatie naar soort onderkomen 
 
Mogelijkheid 3: een percentage van de overnachtingsprijs (omzet)  
 
Voorkeur van de verblijfbieders 
We hebben een bijeenkomst georganiseerd waar we de aanwezige verblijfbieders hebben 
geïnformeerd over de invoering van de toeristenbelasting. Ook hebben we een digitale enquête 
gehouden onder de verblijfbieders. Daarnaast heeft de regiomanager van HISWA-RECRON (de 
ondernemersorganisatie van bedrijven in de watersport en recreatie), namens de gehele 
vrijetijdssector, een concept belastingverordening ingediend. 
 
De voorkeur vanuit de vrijetijdssector gaat uit naar een gedifferentieerd tarief, namelijk € 1,50 
voor een hotelovernachting en € 1,00 voor de overige overnachtingen. Het voorzieningenniveau 
in een hotel is hoger dan bij andere onderkomens. Deze tarieven sluiten ook aan bij de tarieven 
van de regiogemeenten. 
 
Proces van aanslagregeling 
In de loop van het belastingjaar leggen we een voorlopige aanslag op. Dit is gebaseerd op 75% 
van de definitieve aanslag van het jaar er voor. De voorlopige aanslag sturen we pas na de 
zomerperiode, te weten eind september. Als we dit eerder zouden doen, dan ontstaat de 
onwenselijke situatie dat de verblijfbieders de toeristenbelasting als het ware moeten 
voorfinancieren. Na afloop van het jaar sturen we een aangiftebiljet. De verblijfbieders geven 
dan het daadwerkelijke aantal overnachtingen op. Daarna wordt de definitieve aanslag 
opgelegd. Dit proces herhaalt zich ieder jaar. Zowel de voorlopige als de definitieve aanslag 
moet binnen een maand betaald worden. 
 
Kanttekeningen 
1. De verblijfbieders gaan extra belasting betalen. 
De verblijfbieders betalen ook de reguliere gemeentelijke belastingen. De toeristenbelasting 
komt hier bovenop. De verblijfbieders kunnen de belasting doorberekenen aan de 
verblijfhouders. 
 
2. De verblijfbieders moeten een nachtregister bijhouden. 
Om het aantal overnachtingen te bepalen, moet de verblijfbieder een (digitaal) nachtregister 
bijhouden. De meeste professionele verblijfbieders beschikken al over een dergelijke 
administratie. Voor verblijfbieders die dit niet hebben, stellen we er een beschikbaar. 
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3. De verblijfbieders hebben door de coronacrisis een moeilijke tijd. 
De verblijfbieders hebben door de coronacrisis een moeilijk voorjaar gehad. Door de mooie 
zomer en nazomer is er gelukkig nog enig herstel opgetreden. Als het aantal overnachtingen in 
2021 wederom laag is, dan houdt de hoogte van de te betalen toeristenbelasting hier 
automatisch gelijke tred mee. 
 
Vervolg 
Na het vaststellen door uw raad van de Verordening toeristenbelasting 2021 wordt deze 
integraal bekendgemaakt op de website www.officielebekendmakingen.nl. De verordening 
worden op de website www.overheid.nl geplaatst. We zullen de bij ons bekende verblijfbieders 
in de gemeente Doetinchem individueel informeren. Natuurlijk wordt er op de gemeentelijke 
website ook aandacht besteed aan de invoering van de toeristenbelasting.  
 
Bijlage 
De Verordening toeristenbelasting 2021. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.overheid.nl/


De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Toeristenbelasting; 
 
gelet op de artikelen 149 en 224 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t :  
 
de Verordening toeristenbelasting 2021 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 17 december 2020, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


