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Geachte heer Van Disseldorp,

In uw brief van 19 mei 2020 vraagt u onze aandacht voor de gevolgen van de coronamaatregelen die 
bij de kampeer- en bungalowbedrijven en jachthavens tot een sterk dalende omzet hebben geleid. U 
geeft aan dat diverse gemeenten zijn ingegaan op het verzoek geen voorschotnota te versturen voor 
de toeristenbelasting. Volgens u zijn er zelfs gemeenten die de toeristenbelasting voor 2020 geheel 
hebben afgeschaft. 

U verzoekt het bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant om de toeristenbelasting voor 
2020 op regionale schaal kwijt te schelden dan wel fors te verlagen. U bent ermee bekend dat de 
Belastingsamenwerking West-Brabant slechts een uitvoeringsorgaan is en de besluitvorming hierover 
bij de gemeenteraden ligt. U geeft aan het formele verzoek daarom aan alle gemeentelijke 
deelnemers van de Belastingsamenwerking West-Brabant te hebben gezonden. 

Wij zijn ons zeer bewust van de gevolgen die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Het is 
duidelijk dat de ene branche daarbij financieel nog harder is getroffen dan de andere. Ook burgers 
zijn in de financiële problemen gekomen door bijvoorbeeld het wegvallen van inkomsten. Wij hebben 
vrijwel direct ingespeeld op de signalen die ons bereikten. Alle bedrijven en organisaties hebben wij 
schriftelijk een algemeen uitstel van betaling verleend tot 30 juni 2020. Medio juni zijn zij verzocht om 
met de Belastingsamenwerking West-Brabant contact op te nemen als vanwege de gevolgen van de 
coronacrisis een verder uitstel van betaling nodig mocht zijn. 

Ten aanzien van de recreatiebedrijven hebben wij op 3 april 2020 een verdergaand besluit genomen. 
De opgelegde, voorlopige aanslagen toeristenbelasting voor 2020 zijn verlaagd met 9/11 deel van het 
aanslagbedrag. Pas in 2021 zal met behulp van de aangifte over 2020, op basis van het dan bekende 
verloop van de coronacrisis, de definitieve aanslag toeristenbelasting worden berekend in de lijn met 
de werkelijke overnachtingen in 2020. 



In dat verband zijn de recreatiebedrijven gewezen op het belang van het bijhouden van de werkelijke 
overnachtingen voor de toeristenbelasting 2020. De toepassing van het forfaitaire tarief is een keuze 
van de recreatieondernemer. 

De ontwikkelingen en de stand van zaken rondom de belastingheffing en -inning in samenhang met  
de effecten van de coronacrisis worden periodiek gedeeld met het bestuur. Vanuit een proactieve 
aanpak zullen wij als bestuur, voor zover het in ons vermogen ligt, blijven acteren op signalen die ons 
bereiken.   

Zoals u ook al aangeeft, heeft het bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant niet de 
mogelijkheid en ook niet de bevoegdheid om te besluiten de toeristenbelasting op regionale schaal  
kwijt te schelden, dan wel fors te verlagen. Ons streven is een zoveel mogelijk, gelijkluidende aanpak 
te bewerkstelligen en een eenduidige communicatie naar alle belastingplichtigen. 

Indien u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer A. van 
Oers, beleidsadviseur Belastingsamenwerking West-Brabant, telefonisch te bereiken via het 
secretariaat, telefoon 06 – 51 63 25 03.  

Met vriendelijke groet,

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


