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Vragen Commissie Algemene zaken
In de Commissie Algemene Zaken van 6 december 2018 zijn een tweetal vragen
gesteld over de belastingverordeningen. In deze memo worden de volgende
vragen beantwoord:
1. Waarom wordt er bij de pleziervaartuigen geen toeristenbelasting geheven?
2. Is er een benchmark op de tarieven van reisdocumenten en rijbewijzen?
1. Toeristenbelasting voor de pleziervaart
In de verordening 2017 is de toeristenbelasting op de pleziervaartuigen niet meer
opgenomen. Dit is gedaan in het kader van de harmonisatie van de tarieven na de
herindeling met de voormalige gemeente Boarnsterhim.
Wat is de toeristenbelasting
Onder de naam toeristenbelasting wordt een belasting geheven voor het houden van
verblijf door niet-ingezetenen. Het gaat hier om een algemene belasting waarvan de
opbrengsten toevloeien aan de algemene middelen van de gemeente. Juridisch gezien
valt iedere vorm van overnachten hieronder, dus ook de pleziervaart.
Waarom niet op pleziervaart
Voor het overnachten door passanten op eigen pleziervaartuigen werd in het verleden in
de oude gemeente Heerenveen (voor de herindeling) nooit daadwerkelijk
toeristenbelasting geheven. Dit was geen bewuste keuze.
Het kwam gewoon niet tot nauwelijks voor. Door de toevoeging van de dorpen Akkrum
en Nes aan de gemeente Heerenveen, als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1
januari 2014, is dit veranderd.
In Akkrum werd zowel in de gemeentelijke haven als in de commerciële haven
toeristenbelasting in rekening gebracht bij pleziervaartuigen. Na de herindeling van
Boarnsterhim is men doorgegaan met het innen van deze (water)toeristenbelasting.
Hierdoor is een ongelijke situatie ontstaan.
Het innen van deze zogenoemde watertoeristenbelasting in gebieden waar geen
havenmeester werkzaam is, is praktisch en financieel gezien haast niet uitvoerbaar is
(kosten baten analyse).
Met het oog op het gelijkheidsbeginsel is het niet wenselijk om alleen in de dorpen
Akkrum en Nes deze (water)toeristenbelasting te heffen en voor het overige
gemeentelijke grondgebied niet.
Motivatie
In het kader van de harmonisatie is daarom voorgesteld om in de verordening 2017
expliciet te benoemen dat voor het overnachten op (eigen) pleziervaartuigen geen
toeristenbelasting wordt geheven.

2

Dit in lijn met de systematiek van heffen van ‘oud-Heerenveen’. Het niet heffen van
(water)toeristenbelasting voor de pleziervaart is bovendien ook positief voor onze positie
op watersportgebied.
De gemeente Leeuwarden, waaronder het naast Akkrum-Nes gelegen dorp Grou, heft
ook geen toeristenbelasting voor pleziervaartuigen. Zouden wij wel heffen, dan zullen
passanten eerder geneigd zijn uit te wijken naar Grou.

2. Leges op reisdocumenten en rijbewijzen
Uitgangspunt voor de tarieven is de 100% kostendekkendheid. De leges mogen niet
hoger zijn dan de ambtelijke kosten en de kosten voor de rijksleges (afdrachten aan het
rijk).
Tarieven 2018
De Coelo lijst geeft de laagste, de hoogste en de gemiddelde tarieven weer die in 2018
worden geheven. De tarieven van Heerenveen zijn overgenomen vanuit de
legesverordening 2018.
De leges zijn opgenomen in de onderstaande tabel:
Document
Laagste
Hoogste
Gemiddelde
Paspoort
€ 57,15
€ 65,30
€ 65,22
Identiteitskaart
€ 48,95
€ 51,08
€ 51,00
Rijbewijs
€ 25,50
€ 39,65
€ 39,20
Bron: Coelo; tabel 1 Tarievenoverzicht gemeentelijke belastingen 2018
(https://www.coelo.nl/index.php/wat-betaal-ik-waar/tarievenoverzicht)

Heerenveen
€ 65,30
€ 51,05
€ 39,45

Tarieven 2019
De landelijke gegevens voor 2019 zijn nog niet bekend. Omdat de rijksleges fors zijn
verhoogd, de paspoorten en identiteitskaarten 10 jaar geldig zijn in plaats van 5 jaar
en deze op basis van de 100% kostendekkendheid worden doorbelast in de tarieven,
kunnen de cijfers voor 2019 (nog) niet in de vergelijking worden meegenomen.

