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Onderwerp: verordeningen  Aan de raad.  

 

 

  

 

Beslispunten 
Vast te stellen de volgende verordening: 
De verordening op de heffing en invordering Toeristenbelasting 2008. 
 
 

 

 

1 Inleiding 
In de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2007 is onder         

artikel 6 “Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing” opgenomen dat de hef-

fing wordt berekend: Het aantal personen dat heeft overnacht wordt berekend op 60% van 

de som van 365 dagen, keer het aantal kamer, keer 2 personen. 

 

De invoering van dit artikel heeft ertoe geleid dat, met name de hotels in de gemeente Lei-

derdorp onevenredig zwaar zijn getroffen. Gebleken is dat een bezettingsgraad van 60% 

van de hotelkamers nimmer voorkomt. 

 

Ook geeft wettelijke regeling geeft aan dat,  waarbij in afwijking van het bepaalde in artikel 

6 de maatstaf van heffing wordt vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen, in-

dien blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van artikel 6 berekende aantal. 

 

Aangezien de Toeristenbelasting per belastingjaar, in eerste instantie als een voorlopige 

aanslag wordt opgelegd, omdat het werkelijk aantal overnachtingen pas na afloop van het 

belastingjaar bekend is, wordt er in het jaar volgend op de voorlopige aanslag een defini-
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tieve aanslag opgelegd. Op grond van het aantal overnachtingen, en omdat  deze lager is 

dan de forfaitaire berekening, moet jaarlijks op grond van de “hardheidsclausule” de defini-

tieve aanslag worden aangepast.  Dit geeft zowel voor de hotels, die elk jaar een bezwaar-

schrift moeten indienen, als voor de gemeente extra werk terwijl bij voorbaat al vaststaat 

hoeveel aan toeristenbelasting is verschuldigd. 

 

 Op grond hiervan is het raadzamer om artikel 6 te laten vervallen en artikel 5 te wijzigen 

van “de belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen” in “de belasting wordt 

geheven naar het aantal overnachtingen. De belastingplichtige genoemd in artikel 3 lid 1 

en 3 is verplicht om jaarlijks het toegezonden aangifteformulier in te vullen op basis van het 

aantal overnachtingen die gebaseerd zijn op het bijgehouden nachtregister.” 

 

1.1 Beoogd effect 

Doel is om deze wijziging goed te keuren zodat de toeristenbelasting op de juiste 

wijze geheven kan worden. 

 

2 Argumenten 
De huidige verordening werkt niet. Jaarlijks moeten de aanslagen worden herberekend in 

verband met de hardheidsclausule. 

 

3 Draagvlak 
n.v.t. 

 
4 Kanttekeningen 

n.v.t. 

 
5 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de burgemeester,      de secretaris, 

 

M. Zonnevylle     A.H. Schouten 

 


