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Legiesbelasting 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. 

II. 
III. 
IV. 

het tarief van de legiesbelasting met ingang van 2014 vast te stellen ep € 3,~ p.p. per 
evemachting in hotels, € 2,20 p.p. per evemachting in b&b's, guesthouses en pensions en 
€ 1,40 p.p. per evemachting in jongerenhetels, leerwerkhetels, hostels, jachthavens en ep 
kampeerterreinen; 
de Verordening legiesbelasting vast te stellen en in werking te laten treden ep 1 januari 2014; 
de Verordening legiesbelasting van 18 juli 2012, nr. 7a per direct in te trekken; 
de Verordening legiesbelasting van 23 februari 2000, nr. 12, laatstelijk gewijzigd bij 
raadsbesluit van 16 december 2009, m. 7c, in te trekken met ingang van 1 januari 2014, 
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich veer die 
datum hebben veorgedaaii; 
dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

http://greningen.nl


(Publieks-)samenvatting 

Op 18 juli 2012 heeft de gemeenteraad een metie aangenomen waarin het college van B&W 
gevraagd werdt em te onderzoeken of een ander stelsel van teeristenbelasting (hiema: 
legiesbelasting) erveer kan zergen dat er een "level playing field" ontstaat in de hotelbranche in 
Groningen. In de huidige situatie kan de hoogte van de legiesbelasting fers verschillen bij gelijke 
kosten veer de evemachting. Het college van B&W heeft samen met de Stichting Hotel Overleg 
Groningen de verschillende tariefinegelijkheden tegen het licht gehouden. Het college stelt veer het 
huidige tariefstelsel te verfijnen doer het aantal tarieven uit te breiden van twee naar drie. Daarbij 
wil het college de legiesbelasting veer evemachtingen in hotels verlagen (deze beheren nu tet de 
hoogste in Nederland). Oek het tarief veer evemachtingen in j engerenhetels, leerwerkhetels, 
hostels, jachthavens en ep kampeerterreinen gaat in het voorstel van het college emlaag. De 
legiesbelasting voer evemachtingen in b&b's, guesthouses en pensions gaat daarentegen emheeg. 
De voorgestelde tarieven zijn: 
- hotels € 3,~; 
- b&b's, guesthouses en pensions €2,20; 
-jongerenhetels, leerwerkhetels, hostels, kampeerterreinen en pleziervaartuigen € 1,40. 

Inleiding 

In uw vergadering van 18 juli 2012 heeft u besloten de tarieven van de legiesbelasting te verhogen. 
Niet per 2013 zeals wij veorstelden maar per 2014. De reden voer het uitstel van de tariefverheging 
was dat het voorstel later aan u werd voorgelegd dan afgesproken. Hierdoor ken de hotelbranche er 
niet tijdig ep anticiperen. Tijdens de behandeling van het voorstel heeft u een metie aangenomen 
waarin u ens vraagt te onderzoeken ep welke wijze een ander tariefstelsel er veer kan zergen dat er 
een "level playing field" ontstaat in de hotelbranche in Groningen en hiervoor een voorstel te doen. 
Aan de metie ligt de overweging ten grondslag dat zich bij het huidige tariefstelsel onwenselijke 
situaties kimnen voordoen omdat bij gelijke kosten veer de evemachting er verschil kan zijn in de 
hoogte van de legiesbelasting die meet werden betaald. 

Het huidige tariefstelsel ziet er als volgt uit: 
- tarief veer evemachtingen in hotel met een of meer sterren € 3,30 (m.i.v. 2014: € 3,50) 
- tarief voor evemachtingen in andere verblijfsaccemmodaties € 1,60 (m.i.v. 2014: € 1,70) 

Wij hebben de verschillende mogelijkheden veer een ander tariefstelsel bespreken met 
vertegenwoordigers van de Stichting Hotel Overleg Groningen. De resultaten van ens onderzoek 
leggen wij u veer in de verm van een voorstel tot vaststelling van een nieuw tariefstelsel met 
gewijzigde tarieven. Dat doen we em de exploitanten van de logeeradressen in de stad snel 
duidelijkheid te kimnen geven ever het toekomstige tariefstelsel en eek ever de tarieven veer het 
volgende jaar zodat ze daar rekening mee kunnen heuden in him brochures en in hun contracten met 
teuroperaters. 

Argumenten/afwegingen 

Samen met de vertegenwoordigers van de Stichting Hotel Overleg Groningen hebben we onderzoek 
gedaan naar drie mogelijke altematieven veer het huidige tariefstelsel. 

1. Tarief als percentage van de evemachtingsprijs. 
In uw motie heeft u een legiesbelasting als percentage van de kosten van een evemachting genoemd 
als een mogelijk altematief veer het huidige stelsel. Dit tariefstelsel werdt o.a. toegepast in 
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het voordeel ervan is dat er als het ware automatisch 
gedifferentieerd werdt naar luxe van de logeeradressen. Nadeel is dat de administratieve lasten veer 



de hetelsecter toenemen. Als evemachtingsprijs heeft namelijk de "kale" evemachtingsprijs te 
gelden. 
Dit betekent dat de hetelexpleitanten een splitsing meeten gaan maken tussen de evemachtingsprijs 
en de prijs van het ontbijt. Oek vergoedingen veer het gebmik van parkeergelegenheid meeten uit 
de evemachtingsprijs werden gelicht. U heeft ens gevraagd em bij het onderzoek rekening te 
houden met de administratiekosten. Die mogen niet stijgen. Omdat we bij een tarief als percentage 
van de evemachtingsprijs een stijging van de administratieve lasten voorzien, zien wij af van een 
voorstel tet inveering van deze tariefverm. 

2. Eenheidstarief 
Een andere optie is een tarief veer alle logeeradressen in de stad. Vanuit de gedachte dat ook 
teeristen prefijt hebben van de gemeentelijke voorzieningen en daarem meeten bijdragen aan de 
algemene middelen van de gemeente is een eenheidstarief geed te verdedigen. Het prefijt dat 
teeristen hebben van de gemeentelijke voorzieningen houdt immers geen verband met de prijs die zij 
betalen veer een evemachting. 

3. Verdere tariefdifferentiatie. 
De derde optie die we onderzocht hebben, is een verdere verfijning van het huidige tariefstelsel. 
Daarin maken we nu onderscheid tussen hotels met een ef meer sterren en alle andere 
logeeradressen. Doer meer tariefklassen te onderscheiden, zijn we beter in staat om de 
logiesbelasting een afspiegeling te laten zijn van de evemachtingsprijs. 

Voorstel. 
Veer de Stichting Hotel Overleg Groningen zijn de twee laatstgenoemde opties acceptabel. De 
voorkeur van ens college g£iat uit naar een verdere differentiatie in de tarieven. Ons voorstel is om 
vanaf 2014 het aantal tariefklassen uit te breiden van twee naar drie en daarbij een onderscheid te 
maken tussen: 
-hotels; 
- b&b's, guesthouses en pensions; 
- jongerenhetels, leerwerkhetels, hostels, jachthavens en kampeerterreinen. 

In ens voorstel wordt niet langer een onderscheid gemaakt tussen hotels met en zonder 
sterclassificatie. Dit onderscheid leidt tet cencurrentievervalsing. Na de inveering van de 
legiesbelasting in 2000 zijn er nieuwe verblijfsvermen ontstaan die met hun veerzieningen en 
evemachtingsprijzen vergelijkbaar zijn met de duurdere hotels. Als deze logeeradressen niet zijn 
opgenomen (ef zich niet hebben laten opnemen) in het Hetelclassificatieregister geldt onder de 
huidige regeling echter het lage tarief van de legiesbelasting. Met een tarief veer betels in het 
algemeen maakt het niet meer uit ef een betel wel ef geen sterclassificatie heeft. Veer alle hotels 
geldt hetzelfde tarief Dit voorkomt eneerlijke concurrentie in de hotelbranche. 

Ons voorstel kemt eek tegemoet aan een ander knelpunt in de huidige regeling. Daarin geldt voer 
alle logeeradressen die geen betel met sterclassificatie zijn hetzelfde tarief. Wij stellen voor om 
binnen deze tariefgreep een differentiatie aan te brengen tussen aan de ene kant de b&b's, 
guesthouses en pensions en aan de andere kant de jachthavens en kampeerterreinen. Gemiddeld 
genomen liggen de evemachtingsprijzen in de b&b's, guesthouses en pensions tussen de prijzen die 
betels hun gasten in rekening brengen en de bedragen die kampeerders en gebmikers van de 
jachthavens meeten betalen. Met een apart middentarief voor de b&b's, guesthouses en pensions 
werdt een betere invulling gegeven aan het uitgangspunt dat de tariefstelling een afspiegeling meet 
zijn van het verschil in evemachtingsprijzen tussen de verschillende categorieen logeeradressen. Ben 
apart middentarief veer b&b's, guesthouses en pensions betekent dat evemachtingen in de 



jachthavens en ep kampeerterreinen ender het lage tarief gaan vallen. Ons voorstel is om dit tarief 
eek te laten gelden veer leerwerkhetels en accommodaties die zich specifiek ep jongeren richten. 

Financiele consequenties ^ 

De opbrengst van de legiesbelasting is in de begroting 2013 geraamd ep € 1 min. Voor 2014 werdt 
de opbrengst geraamd ep € 1.055.000,--. De extra opbrengst van € 55.000,-- is het gevolg van de 
tariefVerheging waartoe u ep 18 juli 2012 heeft besloten. 

De gerealiseerde opbrengst van de legiesbelasting is al jarenlang hoger dan de begrete opbrengst. 
In 2012 zijn de aanslagen logiesbelasting ever 2011 opgelegd. De gerealiseerde opbrengst valt 
€ 226.000,-- hoger uit dan begroot. Van de extra opbrengst is inmiddels € 100.000,-- stmctureel in 
de begroting verwerkt. Maar eek het resterende deel van de meerepbrengst heeft een stmctureel 
karakter. Dat leiden wij af uit de aangiftes van het aantal evemachtingen in 2012 die de exploitanten 
van de logeeradressen onlangs hebben gedaan. Dit biedt ens de mogelijkheid em richting de 
hotelbranche een gebaar te maken en te komen met het voorstel om de logiesbelasting veer betels te 
verlagen. Dit tarief beheert nu tot de hoogste in Nederland. De veer 2014 begrete opbrengst is te 
realiseren met de volgende tarieven: 
-betels €3,~; 
-b&b's, guesthouses en pensions €2,20; 
-jongerenhetels, leerwerkhetels, hostels, kampeerterreinen en pleziervaartuigen € 1,40. 

Veer personen beneden achttien jaar willen wij de helft van de hiervoor genoemde tarieven 
laten gelden. Wij continueren daarmee de regeling uit de huidige belastingvererdening. 

Veer hotels heeft ons voorstel tot gevolg dat de legiesbelasting emlaag gaat van € 3,30 naar 
€ 3,~. Oek veer de jongerenhetels, leerwerkhetels, hostels, kampeerterreinen en pleziervaartuigen 
daalt de legiesbelasting (van € 1,60 naar € 1,40). Daarentegen stijgt veer b&b's, guesthouses en 
pensions de legiesbelasting en wel van € 1,60 naar € 2,20. 

Realisering en evaluatie 

De nieuwe tarieven treden ep 1 januari 2014 in werking. Wij informeren alle exploitanten van 
logeeradressen in de stad schriftelijk over de tarieven voer 2014. 

Met vriendelijke greet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

emeester, de secretaris, 
(Peter) Rehwinkel ^ '̂̂ trsrM:A>4Maaiten) Ruys 

f ^ ^ 



ontwerp 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

Gezien het veerstel van burgemeester en wethouders van 

Gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de Verordening ep de heffing en invordering van logiesbelasting. 

Artikel 1 Belastbaar feit 
Onder de naam 'logiesbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het heuden van verblijf met 
evemachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke verm dan ook door personen die niet 
als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de 
gemeente. 

Artikel 2 Belastingplicht 
1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tet verblijf als bedoeld in artikel 1. 
2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen ep degene die verblijf 

houdt als bedoeld in artikel 1. 
3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tet verblijf, is degene 

belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1. 

Artikel 3 Vrij stellingen 
De belasting wordt niet geheven veer het verblijf: 
1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de 

Wet Toelating Zorginsteliingen; 
2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die 

rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voomoemde 
wet en veer zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, 
ender verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzeekers. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar het aantal evemachtingen in het belastingjaar. Het aantal 
evemachtingen werdt gesteld ep het aantal ovemachtende personen vermenigvuldigd met het aantal 
nachten. 

Artikel 5 Belastingtarief 
1. Het tarief bedraagt per evemachting: 

a. in betels € 3,~; 
b. in pensions en bed & breakfasts € 2,20; 
c. in jongerenhetels, leerwerkhetels, hostels en ep kampeerterreinen en vaartuigen € 1,40. 



2. Veer personen beneden achttien jaar bedraagt het tarief per evemachting de helft van 
het in het eerste lid genoemde tarief 

Artikel 6 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 7 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 8 Aanslaggrens 
Geen belastingaanslag werdt opgelegd indien het aantal evemachtingen, waartoe gelegenheid is 
gegeven, gedurende het belastingtijdvak minder dan tien heeft belepen. 

Artikel 9 Termijn van betaling 
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 meeten de aanslagen werden 
betaald m twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt ep de laatste dag van de maand 
volgend ep de maand die in de dagtekening van het aanslagbiijet is vermeld en de tweede 
termijn twee maanden later. 

Artikel 10 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de legiesbelasting werdt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 11 Nadere regels deer het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tet de 
heffing en mvordering van de logiesbelastmg. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De Verordening legiesbelasting van 18 juli 2012, nr. 7a, werdt ingetrokken. 
2. De Verordening legiesbelasting van 23 febmari 2000, nr. 12, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 16 december 2009, m. 7c, werdt ingetrokken met ingang van 1 januari 
2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich veer 
die datum hebben voorgedaan. 

3. Deze verordening treedt in werking ep 1 januari 2014 welke datum tevens de datum van 
ingang van de heffing is. 

4. Deze verordening werdt aangehaald als "Verordening legiesbelasting". 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Teen) Dasherst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



Jaar: 2012 Nummer: .... Besluit: Raad 18 juli 2012 Gemeenteblad 

Verordening logiesbelasting 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
(bijlage raadsverslag nr. ); 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van logiesbelasting. 

Begripsomschrijvingen 

Artikel 1 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

een-ster-categorie 

b. twee-sterren-categorie 

c. drie-sterren-categorie 

vier-sterren-categorie 

e. vijf-sterren-categorie 

minimaal vier kamers. Op alle kamers een 
wastafel met voortdurend beschikbaar warm 
en koud water. Ten minste een derde van de 
kamers (met een minimum van zes) dient te 
beschikken over vaste verwarming bij de rest: 
bijplaatsing mogelijk. Ten minste een bad 
en/of douche per tien kamers. Ten minste een 
toilet per tien kamers. Mogelijkheid tot het 
verkrijgen van ontbijt. Telefoon voor 
algemeen gebruik. Verwarming in voor alle 
gasten toegankelijke ruimten. Gasten moeten 
's nachts toegang hebben tot het hotel; 
prive bad of douche en privetoilet bij 25% van 
de kamers. Alle kamers vaste individueel 
regelbare verwarming. Indien maaltijden 
worden geserveerd dient er een eetzaal te 
zijn. Een telefooncel of geluiddempende kap. 
Bar of gelegenheid tot het verkrijgen van 
consumpties. Een lift bij meer dan drie 
etages. Voorziening tot schoenpoetsen. Bij 
afwezigheid van bagagewagentje, 
bagagetransport; 

op iedere kamer een oproeptoestel 
(huistelefoon). Prive bad of douche en prive 
toilet bij 50% van de kamers. Lift bij meer dan 
twee etages. Overdag concierge dienst/ 
receptie, een hal dan wel ontvangstruimte 
met zitgelegenheid, mogelijkheid tot aanschaf 
tabaksartikelen; 
prive bad of douche en privetoilet bij 80% van 
de kamers. Lift bij meer dan een etage. 
Mogelijkheid tot serveren van ontbijt op alle 
kamers. Een fauteuil per bed. Radio op 
verzoek. Concierge/ receptie ook 's nachts. 
Telefoon op alle kamers. Bar. Schrijfkaptafel 
op alle kamers; 
prive bad of douche en prive toilet bij alle 
kamers. Radio/tv in alle kamers. Dranken of 
snacks 24 uur verkrijgbaar via roomservice. 



vakantie-onderkomens 

g. mobiele kampeeronderkomens 

h. 

Telexaansluiting in het bedrijf. Parkeerservice. 
Safeservice. Beschikbaarheid enige suites. 
Verkrijgbaarheid 'gift'artikelen. 

: woningen en andere verblijven, niet zijnde 
mobiele kampeeronderkomens of 
stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en 
gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere 
recreatieve doeleinden; 

: tenten, vouwwagens, kampeerauto's, 
toercaravans en soortgelijke onderkomens 
dan wel soortgelijke voertuigen welke 
bestemd zijn dan wel gebezigd worden als 
verblijf voor vakantie- en andere recreatieve 
doeleinden; 

niet-beroepsmatig verhuurde ruimten:woningen en andere verblijven, of gedeelten 
daarvan, niet zijnde mobiele 
kampeeronderkomens of stacaravans, welke 
niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf 
voor vakantie-en andere recreatieve 
doeleinden, doch wel in bepaalde perioden 
van het jaar voor die doeleinden worden 
verhuurd dan wel te huur aangeboden; 

vaste standplaats : een terrein of terreingedeelte dat bestemd is 
voor het gedurende een seizoen of een jaar 
plaatsen van een zelfde mobiel 
kampeeronderkomen of stacaravan; 

vaartuig : een vaartuig dat is bestemd of wordt 
gebezigd voor vakantie- of andere recreatieve 
doeleinden. 

Belastbaar feit 

Artikel 2 
Ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente: 
a. in hotels, pensions, opieidingscentra, vakantie-onderkomens, mobiele 

kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste 
standplaatsen; 

b. op vaartuigen; 
tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in 
de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn 
opgenomen, wordt onder de naam 'logiesbelasting' een teeristenbelasting 
geheven. 

Belastingplicht 

Artikel 3 
1. Belastingplichtig is: 

a. met betrekking tot de in artikel 2, aanhef en onder a, bedoelde gevallen degene 
die gelegenheid biedt tot verblijf als daar bedoeld in hem daartoe ter beschikking 
staande ruimten, dan wel op hem daartoe ter beschikking staande terreinen; 

b. met betrekking tot de in artikel 2, aanhef en onder b, bedoelde gevallen, 
1. de eigenaar, de pachter, de huurder of de gebruiker van water, die 

gelegenheid tot ligging biedt aan vaartuigen aan boord waarvan een of meer 
personen als bedoeld in artikel 2 verblijf houden; 

2. de kapitein, de schipper, of de eigenaar van een vaartuig als onder 2 bedoeld. 
2. Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is 

belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, verblijf houdt. 



Indien op grond van het bepaalde in dit artikel meer dan een belastingplichtige ter 
zake van het verblijf als bedoeld in artikel 2 valt aan te wijzen en een van deze het 
verschuldigde bedrag voldoet, is/zijn de andere belastingplichtige(n) van de 
belastingschuld bevrijd. 
De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene ter 
zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt. 

Vrijstellingen 

Artikel 4 
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf: 
1. door degene, die als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of 

verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van 
dagen verblijft. 

2. van een asielzoeker, zijnde een vreemdeling als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van 
de Vreemdelingenwet die een asielverzoek heeft ingediend waarover nog geen 
onherroepelijke beslissing is genomen, van degene die een asielverzoek heeft 
ingediend waarop negatief is beslist en van een verblijfsgerechtigde, die op basis 
van artikel 9,10 of 15 van voomoemde wet een verblijfsvergunning heeft, voor 
zover deze personen verblijf houden in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2, in 
het kader van de centrale opvang onder verantwoordelijkheid van het ZBO Centrale 
Opvang Asielzeekers. 

Maatstaf van heffing 

Artikel 5 
De belasting wordt geheven naar het aantal evemachtingen. 

Belastingtarief 

Artikel 6 
1. Het tarief bedraagt per persoon per evemachting op of in: 

a. een hotel, vallende in een stercategorie € 3,50 
b. een hotel, niet vallende in een stercategorie, pensions, opieidingscentra, 

vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig 
verhuurde ruimten, vaste standplaatsen en vaartuigen € 1,70 

2. Voor personen beneden achttien jaar bedraagt het tarief per persoon per 
overnachting 
de helft van het in het eerste lid genoemde tarief. 

3. Een wijziging in de classificatie van de hotels vindt toepassing met ingang van 1 
januari van het jaar volgend op het jaar waarin deze wijziging aantoonbaar aan het 
publiek ter kennis is gebracht. 

Belastingtijdvak 

Artikel 7 
Het belastingtijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december van een kalenderjaar. 

Wijze van heffing 

Artikel 8 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 



Aanslaggrens 

Artikel 9 
Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal evemachtingen, waartoe 
gelegenheid wordt of is gegeven, gedurende het belastingtijdvak minder dan tien zal of 
heeft belopen. 

Termijn van betaling 

Artikel 10 
1. De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiijet is vermeld en de tweede twee maanden later. 

. 2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de 
Invorderingswet 1990 met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake 
een bestuurlijke boete is het eerste lid van overeenkomstige toepassing. 

Kwijtschelding 

Artikel 11 
Bij de invordering van de logiesbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Artikel 12 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking 
tot de heffing en invordering van de logiesbelasting. 

Aanmeldingsplicht 

Artikel 13 
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de 
eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten 
verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en 
wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, 
onderdelen b en d, van de Gemeentewet. 

Inwerkingtreding en citeertitel 

Artikel 14 
1. De Verordening logiesbelasting van 23 februari 2000, nr. 12, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 
2013, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich 
voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013 welke datum tevens de datum van 
ingang van de heffing is. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening logiesbelasting'. 



Gedaan te Groningen ter openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter, 

drs. A.G.M. (Toon) Dasherst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

Gemeenteblad van Groningen 
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Verordening logiesbelasting GR 13 

Verordening logiesbelasting 

De raad van de gemeente Groningen maakt bekend: 

dat hij in zijn vergadering van 29 mei 2013, besluitnummer , de Verordening logiesbelasting 
heeft vastgesteld. 

Verordening logiesbelasting 
De logiesbelasting moet worden betaald door mensen die in Groningen in een hotel of een 
andere verblijfsaccommodatie overnachten. De tarieven zijn € 3 „~ p.p. per overnachting voor 
evemachtingen in hotels, € 2,20 p.p. per overnachting voor evemachtingen in b&b's, 
guesthouses en pensions en € 1,40 p.p. per overnachting voor overnachtingen in 
jongerenhetels, leerwerkhetels, hostels, jachthavens en op kampeerterreinen. 

Inwerkingtreding en inzage 
Het raadsbesluit treedt in werking op 1 januari 2014. Deze datum is ook de datum van ingang 
van de heffing. Per 1 januari 2014 worden de Verordening logiesbelasting van 18 juli 2012, nr. 
7a en de Verordening logiesbelasting van 23 februari 2000, nr. 12, laatstelijk gewijzigd bij 
raadsbesluit van 16 december 2009, nr. 7c, ingetrokken. 

Het raadsbesluit ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage bij het Gemeentelijk Informatie 
Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: open op maandag van 13.00-
16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur, op donderdag ook van 18.00- 20.00 
uur. De verordening is ookte raadplegen op www.groningen.nl/stadsberichten. 

http://www.groningen.nl/stadsberichten

