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Kennisnemen van 
Het besluit van de heffingsambtenaar tot uitstel van het opleggen van de aanslagen Toeristenbelasting 2020 tot oktober 
2021 en de Toeristenbelasting 2021 tot september 2022, en de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op de 
opbrengsten van de Toeristenbelasting 2020. 
 
   
 
Inleiding 
Toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van een verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een 
vergoeding in welke vorm dan ook.  De eigenaar mag de toeristenbelasting aan degene die overnacht doorberekenen. De 
Toeristenbelasting wordt elk jaar medio mei over het voorgaande jaar opgelegd.  
Dit jaar blijkt uit de opgegeven aantallen personen en overnachtingen over het jaar 2020 dat het aantal met circa 50%, ten 
opzichte van 2019, zijn gedaald. Gelet op de coronamaatregelen dit jaar is het zeer waarschijnlijk dat ook de aantallen 
personen en overnachtingen over het jaar 2021 lager zijn dan 2019. Door de aanslagen later in het jaar op te leggen laten 
we de te innen gelden tot die datum als liquiditeitsoverbrugging bij de ondernemers. 
Vanaf 2023 kunnen de aanslagen Toeristenbelasting weer in mei opgelegd worden.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Met het geven van uitstel van het opleggen van de aanslagen Toeristenbelasting 2020 en 2021, blijven de te innen 
gelden tot de uitgestelde datum als liquiditeitsoverbrugging bij de ondernemers. 
 
   
 
Financiën 
In de jaarrekening 2020 is € 64.638 opgenomen als nog te ontvangen Toeristenbelasting 2020. Bij de uitvraag van het 
aantal overnachtingen in 2020 blijkt nu dat deze minder waren dan geraamd. Dit komt neer op een tekort van circa 
€15.000. Dit bedrag zal in de najaarsrapportage 2021 meegenomen worden. Tevens dient de begrote opbrengst 
toeristenbelasting 2021, als gevolg van Corona, naar beneden te worden bijgesteld. De derving wordt opgenomen in de 
Corona-rapportage 2021.  



 
  
 
   
 
Vervolg 
De ondernemers ontvangen een brief met een toelichting van het uitstel tot het opleggen van de aanslagen van de 
Toeristenbelasting 2020 en 2021.  
 
   
 
Bijlagen 
Geen 


