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Datum: 20 maart 2013 

Kenmerk: RvA 50-13 
 

Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toeristenheffing (AB 
1989 no. GT 40) 

             
 Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toeristenheffing (AB 1989 no. GT 40), 
moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 
 
1. Bij voorgesteld artikel I wordt de zinsnede ‘gesteld op 40 procent’ van het derde lid van 
artikel 5 van de Landsverordening toeristenheffing vervangen door ‘in de periode tussen 1 maart 
2013 en 31 december 2013 gesteld op 45 procent en vanaf 1 januari 2014 gesteld op 50 procent’. 
Hiermee wordt de belastinggrondslag voor all-inclusive hotels verhoogd met vijf procent vanaf 1 
maart 2013 en vervolgens weer met vijf procent vanaf 1 januari 2014 van het door de hotelgast 
betaalde totaalprijs. Gezien de voorgestelde datum van 1 maart 2013 al is geweest en het ontwerp 
mogelijk dus na deze datum in werking zal treden, acht de Raad het imperatief dat de voorgestelde 
eerste verhoging van vijf procent op een moment ná de inwerkingtreding plaatsvindt. Het verhogen 
van het belastingtarief per 1 maart 2013 betekent immers dat er met terugwerkende kracht een 
belastende regeling in werking treedt; dit is in beginsel een aantasting van de rechtszekerheid van de 
belastingplichtige.    
 

Overigens zorgt de voorgestelde wijziging er voor dat het - tot op heden voor all-inclusive 
hotels - geldende tarief van 9,5 procent over 40 procent van de vergoeding die de logeergast voor de 
kamer betaalt, niet meer in de wet zal zijn opgenomen. De rechtsgrondslag voor dit bijzondere tarief 
voor de all-inclusive hotels komt dus – bij een ingangsdatum van de verhoging die ná de 
inwerkingstredingdatum valt – tussen de inwerkingtreding van het ontwerp en de ingangsdatum van 
de verhoging hiermee te verdwijnen. In principe zal het dan conform het huidige eerste lid van 
artikel 5 noodzakelijk zijn om per geval te bepalen welk deel van de door de logeergast betaalde 
vergoeding toe te rekenen is aan het gebruik van de logementsruimte in deze tussentermijn. De Raad 
meent dat in zo’n geval dit niet de bedoeling kan zijn en adviseert bij aanpassing van het ontwerp 
hiermee rekening te houden.  
 
2. Zoals in het bovengenoemde onderdeel is aangegeven, regelt het ontwerp een stijging van de 
huidige belastinggrondslag voor all-inclusive hotels van 40 procent van de vergoeding – in twee 
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stappen – naar  50 procent van de vergoeding. De Raad heeft echter geconstateerd dat in de 
toelichting niet wordt aangegeven waarop deze stijging is gebaseerd (i.c. wat is de onderbouwing van 
de voorgestelde verhoogde percentages van 45 procent respectievelijk 50 procent van de 
vergoeding). De Raad adviseert om in de toelichting hierop in te gaan. 
  
3. De Raad heeft geconstateerd dat in de toelichting de indruk wordt gewekt dat de 
voorgestelde verhoging van de toeristenheffing voor all –inclusive hotels (mede) het gevolg is van 
het streven van de regering om de toeristische sector op duurzame wijze te laten groeien.1 De Raad 
merkt ten aanzien van deze stelling op dat de toeristenheffing een eigensoortige heffing is die los 
staat van duurzaamheid (milieu), dit in tegenstelling tot de onlangs aan de Raad voorgelegde 
ontwerp-landsverordening milieubelasting voor timeshareresorts, logementen en hotels (zie advies 
van de Raad, kenmerk: RvA 35-13 d.d. 13 maart 2013) die wel gerelateerd is aan duurzaamheid. De 
Raad adviseert derhalve om de toelichting op dit aspect aan te passen. 
 
4. In de toelichting wordt aangegeven dat de meeropbrengst over 2013 - als gevolg van de 
verhoging van het belastingtarief voor all-inclusive hotels per 1 maart 2013 - naar verwachting Afl. 
576.000,= zal bedragen.2 De Raad acht deze stelling achterhaald, aangezien het onderhavige ontwerp 
na 1 maart 2013 in werking zal treden. De regering zal derhalve over minder dan tien maanden de 
voorgestelde belasting kunnen heffen, waardoor de verwachte meeropbrengst voor 2013 ook minder 
dan Afl. 576.000,= zal bedragen. De Raad adviseert om deze redenen de toelichting op dit aspect 
aan te passen.  

 
5. In de marge van de toelichting op het onderhavige ontwerp zijn voorstellen voor 
redactionele verbeteringen opgenomen.  
 

De Raad kan zich met de doelstelling en de inhoud van het onderhavige ontwerp verenigen 
en geeft u in overweging het aan de Staten aan te bieden, nadat met het voorgaande  rekening zal 
zijn gehouden. 
 
 
 
De Secretaris,        De Voorzitter, 
 
 
____________________      ____________ 
mr. dr. H.A. van der Wal      mr. A.J. Swaen 
 
 
 

 

 
 

                                                           
1 MvT, p. 1.  
2 MvT, p. 2.  


