Belasting samenwerking West Brabant
T.a.v. Algemeen bestuur
Bredaseweg 211
4872 LA Etten-Leur

Boxtel, 19 mei 2020
Betreft: toeristenbelasting 2020

Geacht bestuur,
Voor iedereen is 2020 een bijzonder jaar. De corona pandemie laat nu al forse sporen achter in onze
samenleving en samen moeten we de consequenties gaan ondervinden en er naar handelen.
Ook voor de Brabantse recreatiebedrijven wordt het iedere dag zwaarder. Juist in deze maanden
moeten vele seizoenbedrijven ‘de kost’ verdienen. U kent ook de signalen vanuit de Veiligheidsregio;
dat wordt erg lastig c.q. haast onmogelijk. Kampeer- en bungalowbedrijven & jachthavens hebben
een sterk dalende omzet; er zijn zelfs groepsaccommodaties (gericht op schoolkampen) die hun
omzet zien terugvallen naar nul.
Gelukkig zijn overheden op verschillende niveaus bereid tot tijdelijke steunmaatregelen. De sector
woekert met de regels (vanwege m.n. het seizoen patroon), maar is blij met de uitgestoken hand.
Op lokaal niveau zijn wij blij met de morele steun en het meedenken in oplossingen bij de
interpretatie van de noodverordening vanuit de Veiligheidsregio.
Graag wil ik in deze brief ingaan op de toeristenbelasting.
Diverse gemeenten zijn reeds ingegaan op het verzoek om geen voorschot nota te versturen.
Immers, als er triest weinig gasten zijn, zijn er ook geen / weinig inkomsten terwijl de kosten hard
doorgaan.
In den lande zijn er ook gemeenten die voor heel 2020 de verordening toeristenbelasting niet
uitvoeren c.q. geen afdracht vragen van de toeristenbelasting aan de watersport- en
verblijfsrecreatie ondernemers. Echt een mooi gebaar van medeleven in deze moeilijke tijden. HiswaRecron waardeert dit zeer.

In vele gemeenten bestaat daarnaast voor de berekening van de hoogte van de toeristenbelasting
het forfaitair tarief: het gemiddeld aantal nachten dat men verblijft, het gemiddeld aantal personen
waaruit een gezin bestaat en het toeristenbelasting tarief per nacht, worden hierin meegenomen.
- Graag vragen wij uw aandacht hiervoor.
- De component ‘aantal nachten’ zal in 2020 beduidend lager worden. Met de nu bekende
gegevens en de effecten van de noodverordening voor ogen zal dit beduidend lager gaan
uitvallen. Me name door het gesloten houden van de gezamenlijk sanitair stellen vele gasten
hun bezoek aan de camping uit.
- Kunnen we hier voor het belastingjaar 2020 op regionale schaal een afspraak over maken?
In veel gemeenten bedraagt de toeristenbelasting tussen de 10 – 15 % van het totale staangeld. Het
eenmalig kwijtschelden dan wel verlagen geeft veel ondernemers (weer wat) meer lucht en zal het
binnenlands toerisme stimuleren.
Wij verzoeken u dan ook om de toeristenbelasting (of i.i.g. het forfaitaire bedrag) voor het
belastingjaar 2020 op regionale schaal kwijt te schelden dan wel fors te verlagen, zodat de
ondernemers maar ook de recreanten zich gesteund voelen door de overheid. Naast een gevoel van
erkenning zal dit een geweldige steun zijn voor velen in deze moeilijke tijden.
- De gemeenten hebben bij m.n. het niet in rekening brengen van deze heffing een concreet en
meetbare handreiking gedaan naar de sector. Geen fondsvorming, Geen grote overhead
kosten.
- Gewoon een korte termijn actie waarmee u echt u steun laat zien.
In veel gemeenten wordt de terrasbelasting voor 2020 afgeschaft als gebaar naar de ondernemer.
Laten we hier een voorbeeld aan nemen. Bij het afschaffen van de toeristenbelasting is het voor de
ondernemer én voor de gast een win-win situatie.
In brieven van de VNG wordt al gesproken over inkomstenderving bij gemeenten door compensatie
voor betrachten coulance rond lokale heffing, en derving van inkomsten uit bijv. toeristenbelasting
en OZB voor niet-woningen (i.v.m. bedrijven die in nood komen). Zie bijgevoegde Brief VNG coronaupdate 4, 10-4-2020)
Zie ook artikel (https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/artikel/5066471/vng-gemeente-coronacrisis-covid-19-belasting)
Een echte erkenning van de waarde van de sector voor West-Brabant in deze bizarre tijden & uw
positieve opstelling tot volledige kwijtschelding van deze heffing voor 2020 zou voor velen een echte
oplossing zijn, waarover wij graag met u in gesprek gaan. Het is mij bekend dat uw
belastingsamenwerking een uitvoerend orgaan is; de daadwerkelijke besluiten liggen bij de
gemeenteraden verwoord in de verordeningen voor (land)toeristenbelasting & water
toeristenbelasting. Derhalve zal dit verzoek formeel ook naar alle deelnemende West-Brabantse
gemeenten worden gezonden. Zeer welkom in dit kader zou uw coördinatie en onderlinge
afstemming zijn.
Tenslotte wil ik melden dat er in Brabant in vergelijking met ander provincies veel gasten uit eigen
provincie hun vakantie doorbrengen, met uw besluit ondersteunt u niet alleen de
recreatieondernemers maar ook vele eigen inwoners.

In afwachting van uw reactie, teken ik.

Met vriendelijke groet,

Hiswa-Recron

Arthur van Disseldorp
Regiomanager Noord-Brabant
Vraag over Corona? Check www.hiswarecron.nl/corona. Staat je vraag hier niet tussen? Stuur dan
een mail naar: corona@hiswarecron.nl. Of bel (alleen bij spoed!): 033 – 303 97 37.
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