
DeDe

HERINRICHTING TOERISTENBELASTING 2020 

Gemeente Epe

10 mei 2021

Aanvang: 20.00 uur



1. Microfoon op ‘mute’

2. Camera op ‘mute’

3. Vragen via de chat stellen (deze worden gebundeld en aan het einde behandeld)

Óf via de mail: Toeristenbelasting@ang.nl

4. Vragen over beleidskeuzes  commissievergadering 12 mei

5. Deze presentatie wordt opgenomen om later openbaar te maken. Met het 
bijwonen wordt ervan uitgegaan dat men hiermee akkoord is

Huishoudelijke mededelingen deelnemers



Agenda

1. Huishoudelijke mededelingen deelnemers
2. Introductie
3. Inleiding
4. Uitvoering onderzoek:

− Juridisch kader
− Mogelijke heffingsmethodieken
− Vrijstellingen
− Forfaitaire berekeningswijze van de grondslag
− Voorlopige aanslagen
− Benchmark
− Algemene aandachtspunten
− Alternatieve, mogelijke nieuwe heffingen en de impact daarvan.
− Resultaten enquêtes en bezoeken
− Bevindingen
− Conclusie

5. Vragenronde
6. Afsluiting



Introductie

André van der Beek 
(Adviseur bedrijfsvoering)

Inge Rietberg
(Adviseur Recreatie & 
Toerisme en Economie)

Vincent Maltha
(Senior adviseur 
Recreatieve heffingen)



Inleiding

ONDERZOEK

WEL NIET

Gericht op een nieuwe systematiek, 
uitgaande van gelijkblijvende opbrengst

Gericht op de besteding van de middelen 
die de gemeente met de toeristenbelasting 

vergaart



Inleiding

DEELVRAGEN ONDERZOEK

 Wat is de beste heffingssystematiek 
voor de gemeente Epe? 

 Welk tarief of welke tarieven passen 
bij de optimale systematiek? 

 Welke opties heeft de gemeente om 
de verordening te optimaliseren?  

 Wat is het beste moment om 
wijzigingen door te voeren? 

RANDVOORWAARDEN ONDERZOEK

 De systematiek moet robuust zijn
 De ondernemers worden bij het 

onderzoek betrokken maar 
ondervinden zo min mogelijk hinder. 

 De opbrengst toeristenbelasting moet 
ten minste gelijk blijven aan de 
huidige opbrengst. Er wordt geen 
hogere opbrengst nagestreefd. 

 De uitvoeringslasten voor de 
gemeente mogen niet stijgen. 

 Tribuut belastingsamenwerking wordt 
bij het onderzoek betrokken.

VANUIT OOGPUNT GEMEENTE

− Bevat zo min mogelijk risico’s; 
− zo min mogelijk toekomstige 

aanpassingen;
− heffingsgrondslag is zo stabiel 

mogelijk en weinig 
conflictgevoelig; 

− de uitvoering is eenvoudig 

VANUIT OOGPUNT ONDERNEMER

− Eenvoudig uitvoerbaar. 
− administratieve lasten mogen 

niet stijgen



Uitvoering onderzoek
Juridisch kader

Juridisch Kader
Artikel 224 van de 

Gemeentewet. 
Personen die verblijf 
houden binnen de 

gemeente, maar zelf 
geen ingezetene zijn 

van de gemeente, 
kunnen de belasting 

opgelegd krijgen.

Juridisch Kader
Artikel 224 van de 

Gemeentewet. 
Personen die verblijf 
houden binnen de 

gemeente, maar zelf 
geen ingezetene zijn 

van de gemeente, 
kunnen de belasting 

opgelegd krijgen.

Juridisch Kader
Artikel 224 van de 

Gemeentewet. 
Personen die verblijf 
houden binnen de 

gemeente, maar zelf 
geen ingezetene zijn 

van de gemeente, 
kunnen de belasting 

opgelegd krijgen.

Belastingplichtig:
Degene die verblijf 
houdt, of degene 
die gelegenheid 

biedt tot het 
houden van verblijf.

Heffingsmaatstaf:
Dient volgens 

geldende 
jurisprudentie aan 

te sluiten bij de 
verblijfsduur en het 
aantal personen dat 

verblijft.

€

€

Bepalen tarief:
Mag wettelijk niet 
gebaseerd zijn op 
inkomen, winst of 
vermogen. Verder is 
een gemeente vrij te 
bepalen zo lang het 
een redelijkerwijs te 
objectiveren 
maatstaf is.



Benchmark
Mogelijke 

heffingsmodellen

Voor- en 
nadelen per 

model

Voorlopige 
aanslagen

Effecten voor 
ondernemers 

en burgers

Eventueel 
effect op de 
opbrengsten

Uitvoering onderzoek
Mogelijke heffingsmethodieken



Uitvoering onderzoek
Mogelijke heffingsmethodieken

Differentiatie 
op basis van 
leeftijd van 
de toerist

Differentiatie 
op basis van 
leeftijd van 
de toerist

Differentiatie 
op basis van 

type 
accommodatie

Differentiatie 
op basis van 

type 
accommodatie

Overige 
mogelijkheden 
en aandachts-

punten

Overige 
mogelijkheden 
en aandachts-

punten

CombinatieCombinatie

Vast tarief 
per 

persoon 
per nacht

Vast tarief 
per 

persoon 
per nacht

Vast   
percentage v.d. 
overnachtings-

prijs per persoon 
per nacht

Vast   
percentage v.d. 
overnachtings-

prijs per persoon 
per nacht

Differentiatie 
op basis van 

overnachtings
prijs

Differentiatie 
op basis van 

overnachtings
prijs

Differentiatie 
op basis van 

aantal sterren

Differentiatie 
op basis van 

aantal sterren

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.



De gemeente kan (en mag) besluiten tot het vrijstellen van bepaalde (groepen van) bezoekers. 

N.B.: Vaak lijkt het vrijstellen van een specifieke groep toeristen eenvoudig, maar dit blijkt in de praktijk vaak tot extra 
administratieve lasten te leiden voor zowel belastingplichtigen als de gemeente.

Uitvoering onderzoek
Vrijstellingen

Ziekenhuizen Scouting AZC Daklozen opvang

Voorbeelden



Uitvoering onderzoek
Forfaitaire berekeningswijze van de grondslag

Voor bepaalde verblijfsaccommodaties wordt een onderbouwde aanname gedaan 
van het aantal overnachtingen per jaar. Deze wordt in de verordening opgenomen.

Een en ander is daarbij gebonden aan de voorwaarden 
die door de Hoge Raad zijn opgesteld in het Arrest Aalsmeer.

Forfaitaire heffing:



Uitvoering onderzoek
Voorlopige aanslagen

Tribuut heeft, door middel van 
de uitvoeringsregeling, de 
mogelijkheid om een 
voorlopige aanslag 
toeristenbelasting op te leggen.



Uitvoering onderzoek
Benchmark

Alle omliggende gemeenten heffen toeristenbelastingAlle omliggende gemeenten heffen toeristenbelasting

Allen doen dit op basis van een vast tarief per persoon per nachtAllen doen dit op basis van een vast tarief per persoon per nacht

Een aantal gemeenten kiezen ervoor om een differentiatie te hanteren op basis van het soort 
accommodatie (Hierbij zien we dat het tarief voor campings het laagst is en voor hotels het hoogst)
Een aantal gemeenten kiezen ervoor om een differentiatie te hanteren op basis van het soort 
accommodatie (Hierbij zien we dat het tarief voor campings het laagst is en voor hotels het hoogst)

Het gemiddelde tarief in de omliggende gemeenten is € 1,28
- Voor campings betreft het gemiddelde € 1,07 
- Voor hotels betreft het gemiddelde € 1,52

Het gemiddelde tarief in de omliggende gemeenten is € 1,28
- Voor campings betreft het gemiddelde € 1,07 
- Voor hotels betreft het gemiddelde € 1,52



Uitvoering onderzoek
Algemene aandachtspunten

Veranderen          Betekent         InformerenVeranderen          Betekent         Informeren

Verbetering van het belastingproces is niet uitsluitend afhankelijk 
van de gekozen methodiek van heffen, maar kan ook door 
instrumenten te optimaliseren of door risico’s te beperken.

Beste moment om over te stappen  1 januari van het nieuwe belastingjaarBeste moment om over te stappen  1 januari van het nieuwe belastingjaar



Uitvoering onderzoek
Alternatieve, mogelijke nieuwe heffingen en de impact daarvan.

De gemeente Epe zou kunnen kiezen voor de 
uitbreiding van het belastingareaal. Mogelijke 
alternatieven zijn niet in dit onderzoek 
meegenomen.



Uitvoering onderzoek
Resultaten enquêtes en bezoeken

104 potentiële 
aanbieders gevonden 
middels deskresearch.

Na analyse resultaten in 
samenwerking met 

Tribuut een restant van 
81 potentiële 

belastingplichtigen.

Areaalonderzoek

Er zijn 94 enquêtes 
verzonden naar reeds 

bekende 
belastingplichtigen en 81 

naar mogelijk 
belastingplichtigen. 

(respons 74%)

Enquête 

Er hebben 19 bezoeken 
ter plaatse 

plaatsgevonden.

Bezoeken



Uitvoering onderzoek
Bevindingen (1)

Meeste voorstanders voor heffing op basis van een vast tarief per persoon per nacht (een heffing op 
basis van de logiesomzet is mogelijk maar heeft veel ‘haken en ogen’)
Meeste voorstanders voor heffing op basis van een vast tarief per persoon per nacht (een heffing op 
basis van de logiesomzet is mogelijk maar heeft veel ‘haken en ogen’)

Merendeel wenst een hoger tarief voor hotels te hanteren en een lager tarief voor campingsMerendeel wenst een hoger tarief voor hotels te hanteren en een lager tarief voor campings

Het gebruik van faciliteiten die de gemeente heeft aangelegd vindt men cruciaal (dit zou los moeten 
staan van de prijs die men voor de overnachting betaald)
Het gebruik van faciliteiten die de gemeente heeft aangelegd vindt men cruciaal (dit zou los moeten 
staan van de prijs die men voor de overnachting betaald)

Tarief wordt als acceptabel ervaren (indien het tarief omhoog gaat zouden de campings echter graag een 
tariefdifferentiatie willen zien)
Tarief wordt als acceptabel ervaren (indien het tarief omhoog gaat zouden de campings echter graag een 
tariefdifferentiatie willen zien)

Voorkeur voor het afschaffen van het huidige forfait (campinghouders gaven aan de voorkeur te hebben 
voor vaste tarieven voor de arrangementen)
Voorkeur voor het afschaffen van het huidige forfait (campinghouders gaven aan de voorkeur te hebben 
voor vaste tarieven voor de arrangementen)



Uitvoering onderzoek
Bevindingen (2)

Men wil graag meer openheid over de opbrengst en de besteding van de toeristenbelastingMen wil graag meer openheid over de opbrengst en de besteding van de toeristenbelasting

Een vrijstelling van de toeristenbelasting voor kinderen tot en met 12 jaar wordt bepleit Een vrijstelling van de toeristenbelasting voor kinderen tot en met 12 jaar wordt bepleit 

Belastingplichtigen hebben de voorkeur uitgesproken voor een systeem waarbij de aangifte digitaal kan 
worden gedaan 
Belastingplichtigen hebben de voorkeur uitgesproken voor een systeem waarbij de aangifte digitaal kan 
worden gedaan 

Merendeel van de belastingplichtigen zou het liefst éénmaal per jaar aangifte doen (gevolgd door 
aanslag vanuit de gemeente) N.B.: Voldoening op aangifte is eveneens geopperd
Merendeel van de belastingplichtigen zou het liefst éénmaal per jaar aangifte doen (gevolgd door 
aanslag vanuit de gemeente) N.B.: Voldoening op aangifte is eveneens geopperd



Uitvoering onderzoek
Conclusies

Heffingsmethodiek

Goede en efficiënte 
heffingsmethodiek 

Forfait vervangen voor 
vaste tarieven voor 

verschillende periodes 
van verblijf

Heffingsmethodiek

Goede en efficiënte 
heffingsmethodiek 

Forfait vervangen voor 
vaste tarieven voor 

verschillende periodes 
van verblijf

Nieuwe locaties

50 nieuw gevonden 
locaties

Nieuwe locaties

50 nieuw gevonden 
locaties

Tariefdifferentiatie
Geen onderscheid 

tussen 
accommodaties.

Tariefdifferentiatie
Geen onderscheid 

tussen 
accommodaties.

Aangifte en afdracht

Advies om spoedig de 
aangifte digitaal te laten 

verlopen en te blijven 
heffen bij wege van 

aanslag

Aangifte en afdracht

Advies om spoedig de 
aangifte digitaal te laten 

verlopen en te blijven 
heffen bij wege van 

aanslag

Aanvullende mogelijkheden 
in de verordening

Advies om geen extra vrijstellingen op 
te nemen 

Aanmeldplicht en aangifteplicht* 

Advies aanpassen aanslaggrens

*= vanuit andere wetgevingen 
kan dit reeds al bestaan

Aanvullende mogelijkheden 
in de verordening

Advies om geen extra vrijstellingen op 
te nemen 

Aanmeldplicht en aangifteplicht* 

Advies aanpassen aanslaggrens

*= vanuit andere wetgevingen 
kan dit reeds al bestaan

Keuzes gemeente Epe:

1. Geen registratie- en 
aanmeldplicht op te nemen.

2. Onderscheid te maken in 
tarieven voor overnachten in 
een eigen kampeermiddel 
en overige overnachtingen.

Keuzes gemeente Epe:

1. Geen registratie- en 
aanmeldplicht op te nemen.

2. Onderscheid te maken in 
tarieven voor overnachten in 
een eigen kampeermiddel 
en overige overnachtingen.

Keuzes gemeente Epe:

Keuze om tarieven 
geleidelijk uiteen te laten 
lopen (overige 
overnachtingen in 2022 
waarschijnlijk € 1,15)

Keuzes gemeente Epe:

Keuze om tarieven 
geleidelijk uiteen te laten 
lopen (overige 
overnachtingen in 2022 
waarschijnlijk € 1,15)



Vragenronde

1. Vragen vanuit de chat die nog niet beantwoord zijn
2. Vervolgens 1 vraag per deelnemer
3. Mocht er dan nog ruimte zijn, wellicht nog een vragenronde



Tot slot

De opname van de presentatie is te zien via de website van ANG via www.ang.nl/gemeente-Epe.
Hier is tevens de presentatie als download te raadplegen.

Op 12 mei is er een commissievergadering. Mocht men zich willen aanmelden om in te spreken 
dan dient men dit per mail te doen via griffie@epe.nl.

Eind juni/begin juli zal de uitwerking van het onderzoek weergegeven worden in de nieuwe 
verordening toeristenbelasting.

Alle openbare stukken van inzake het onderzoek zijn te vinden via:
https://epe.raadsinformatie.nl/vergadering/804809/Commissie%20Omgeving%20en%20
Financi%EBn%2012-05-2021


