Voorstel

Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt

Onderwerp
Corona en standaard
verlaging VA TB 2020

Datum
17 april 2020

Inleiding
De reeds opgelegde voorlopige aanslagen (VA) toeristenbelasting 2020 worden door het besluit
van het dagelijks bestuur van 3 april 2020 vanwege Corona verlaagd. Deze verlaging houdt in dat
in 2020 geen bedragen meer zijn verschuldigd op de VA toeristenbelasting 2020. Pas in 2021 bij
het opleggen van de definitieve aanslagen toeristenbelasting 2020 ontstaan nieuwe
betalingsverplichtingen voor wat betreft de toeristenbelasting 2020. Het besluit van het dagelijks
bestuur is bijgevoegd en wordt hierna toegelicht.
Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van het besluit van het dagelijks bestuur
inzake Corona en standaard verlaging VA TB 2020 en het besluit te onderschrijven.

Toelichting besluit dagelijks bestuur 3 april Corona en standaard verlaging VA TB 2020
Het Rijk heeft een noodpakket aan maatregelen voorgesteld voor behoud banen en economie
vanwege de Corona uitbraak. De reis, verblijf en recreatieve sector wordt vermoedelijk bijzonder
hard geraakt in 2020. Recreatieparken sluiten mogelijk gedurende een (langere) periode en
boekingen zullen tegenvallen of worden afgelast is de verwachting.
De BWB voert de toeristenbelasting uit voor diverse deelnemers en het is aannemelijk dat over het
algemeen het aantal overnachtingen in 2020 sterk zal gaan afwijken t.o.v. eerdere jaren.
Bedrag verlaging voorlopige aanslagen (VA’s) 2020
De VA’s toeristenbelasting 2020 zijn grotendeels (552 aanslagen) eind januari 2020 opgelegd.
Deze VA’s zijn voor wat betreft de hoogte gebaseerd op eerdere jaren. Het komend jaar zal
waarschijnlijk door Corona in de recreatieve sector niet met eerdere jaren te vergelijken zijn.
Voorstel is daarom de VA’s toeristenbelasting 2020 ambtshalve te verlagen. Een verzoek om
verlaging van de VA is dus niet nodig.
De VA’s kennen volgens de verordeningen een aantal betalingstermijnen gelijk aan het aantal
maanden dat er na de maand van dagtekening van de voorlopige aanslag nog maanden zijn in het
jaar. Dat houdt in dat de voorlopige aanslagen (water)toeristenbelasting 2020 na 31 maart nog 9
betalingstermijnen hebben. Verlaging van de VA’s met een bedrag dat gelijk is aan de in april
verstreken betalingstermijnen betekent dat de ondernemers geen bedragen meer hoeven te
betalen op deze VA’s na verlaging. De BWB hoeft ook geen bedragen terug te betalen.
Na consultatie van de Regiefunctionarissen wordt de verlaging voor de gemeente Bergen op Zoom
en Roosendaal, niet toegepast indien de voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 is opgelegd
aan de beroepsmatige en particuliere huisvesters van arbeidsmigranten.
Voorbeeld voorstel verlaging VA TB 2020
VA opgelegd in januari 2020. Aantal betalingstermijnen 11, de termijn is telkens een maand tot eind
2020. Totaal bedrag voorlopige aanslag € 11.000. Bedrag te betalen per maand vanaf eind januari
€ 1.000.
In april na het besluit van uw dagelijks bestuur wordt de VA verlaagd met de nog resterende
betaaltermijnen in april. Dat zijn 9 termijnen van € 1.000. De voorlopige aanslag wordt met € 9.000
verlaagd naar € 2.000. De ondernemer heeft de vervallen betaaltermijnen van februari en maart
reeds betaald. Het betaalde bedrag is gelijk aan het bedrag van de voorlopige aanslag na de
toegepaste verlaging. De ondernemer hoeft niets meer te betalen en de BWB hoeft ook niets terug
te betalen.
In 2021 kan vervolgens met behulp van de aangifte over 2020 en het dan bekende verloop van de
Corona crisis een definitieve aanslag toeristenbelasting 2020 worden opgelegd in lijn met de
werkelijke overnachtingen in 2020. Op deze wijze raakt de toeristenbelasting 2020 zeker niet
(onnodig) de liquiditeit van de ondernemers in 2020 door de naar verwachting te hoge voorlopige
aanslagen toeristenbelasting 2020.
In het bericht over de verlaging kan de ondernemer tevens worden gewezen op het belang van het
bijhouden van de werkelijke overnachtingen in 2020 voor de toeristenbelasting 2020. Toepassing
van het forfait in of over 2020 is een keuze van de ondernemer.

Besluit

Van
Het dagelijks bestuur van de BWB

Agendapunt

Onderwerp
Corona en standaard
verlaging VA TB 2020

Datum
3 april 2020

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant;
gelezen:
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;
gelet op:
Artikel 18, letter e Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant, artikel 13,
lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 231 lid 3 Gemeentewet en de
Uitvoeringsregeling aangifte, voorlopige aanslag en rente van de Belastingsamenwerking WestBrabant vastgesteld in de vergadering van 15 februari 2013;
besluit:
1. De reeds opgelegde voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 te verlagen met 9/11
deel van het aanslagbedrag naar 2/11 deel zijnde de reeds vervallen betalingstermijnen
van de voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 op 3 april 2020;
2. Na consultatie van de regiefunctionarissen de voorlopige aanslagen toeristenbelasting
2020 opgelegd aan beroepsmatige - en particuliere huisvesters van arbeidsmigranten, voor
de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal, niet te verlagen.
Aldus vastgesteld op 3 april 2020
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,

de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

drs. Th.J.J.M. Schots

