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AFKONDIGINGSBLAD BONAIRE
EILANDSVERORDENING van 12 april 2022 no. 8, tot intrekking van de
Toeristenbelastingverordening Bonaire (A.B. 2010, no. 6, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2015, no. 1),
wijziging van de Retributie- en legesverordening Bonaire (A.B. 2010, no. 7, laatstelijk gewijzigd bij
A.B. 2019, no. 8), intrekking van de Eilandsverordening verhuurbelasting motorrijtuigen Bonaire (A.B.
2010, no. 5, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2016, no. 15) en invoering van een nieuwe
toeristenbelastingverordening.

DE EILANDSRAAD VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE;

Overwegende:
Oat in het kader van de gewenste verbreding van het toepassingsbereik en een
doelmatigere en eenvoudigere heffing en invordering van toeristenbelasting de
Toeristenbelastingverordening Bonaire (A.B. 2010, no. 6, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2015,
no. 1) wordt ingetrokken en een nieuwe eilandsverordening wordt ingevoerd, en in verband
daarmee de retributie voor het gebruik van een pier of werf door toeristenschepen alsmede
de verhuurbelasting motorrijtuigen vervallen ;
Oat de opbrengsten van de nieuwe toeristenbelasting grotendeels worden besteed aan de
verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van het toeristische product dat Bonaire als
'blue destination' te bieden heeft, het aantrekken en behouden van toeristische doelgroepen
alsmede het bevorderen van de visserij.
Gelet op:
De artikelen 40, 42 en 53 van de Wet financien openbare lichamen Bona ire Sint Eustatius en Saba

Gelezen :
Het advies van de afdelingen Financien, Juridische en Algemene zaken van 11 juni 2021

HEEFT BESLOTEN:

vast te stellen de volgende eilandsverordening :
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Artikel I lnvoering Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan ender:
a. bezoeker: de natuurlijke persoon die als niet-ingezetene van het openbaar lichaam verblijf
houdt, met uitzondering van degene die beroepsmatig als bemanningslid van een vliegtuig of
vaartuig verblijf houdt;
b. cruiseschip: een zeeschip dat bestemd is of gebruikt wordt voor het bedrijfsmatig vervoer
van passagiers over zeewegen , die om toeristische redenen , hoofdzakelijk gelegen in de
zeereis zelf, deelnemen aan die zeereis;
c. ingezetene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst is opgenomen in de
basisadministratie op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden , of zijn vertrek
naar een ander land of gebiedsdeel, of zijn uitschrijving naar een andere basisadministratie
is opgenomen;
d. niet-ingezetene: degene die geen ingezetene is;
e. openbaar lichaam: openbaar lichaam Bonaire;
f. student: degene die:
1° studiefinanciering BES geniet ingevolge de Wet studiefinanciering BES; of
2° studiefinanciering geniet ingevolge de Wet studiefinanciering 2000 en een opstarttoelage
als bedoeld in de Wet studiefinanciering BES toegekend heeft gekregen;
g. verblijf: het zich ophouden in het openbaar lichaam, met uitzondering van degene die:
1° passagier is van een cruiseschip;
2° transitpassagier is en zich buiten zijn eigen toedoen meet ophouden in het openbaar
lichaam .
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam "toeristenbelasting" worden twee eilandbelastingen geheven:
a. een belasting ter zake van het houden van verblijf door bezoekers;
b. een belasting ter zake van het houden van verblijf door bezoekers met overnachting, daarbij
gebruikmakend van de diensten van degenen die gelegenheid bieden tot verblijf als bedoeld
in artikel 53, derde lid Wet financien openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de bezoeker.
Artikel 4 Heffingsmaatstaf
De toeristenbelasting wordt geheven naar het verblijf.
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Artikel 5 Tarief
1. Het tarief voor de gevallen als bedoeld in artikel 2 onderdeel a bedraagt USO 75 per
bezoeker per verblijf.
2. Het tarief voor de gevallen als bedoeld in artikel 2 onderdeel b bedraagt USO 75 per
bezoeker per verblijf.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid bedraagt het tarief USO 10, indien:
a. de bezoeker ingezetene is van Aruba, Cura9ao, Saba, Sint Eustatius of Sint
Maarten;
b. de bezoeker bij aanvang van het verblijf de leeftijd van dertien jaren nog niet heeft
bereikt.
4. In afwijking van het eerste tot en met het derde lid , bedraagt het tarief nihil indien de
bezoeker een student is bij aanvang van het verblijf.
5. De in het eerste, tweede en derde lid genoemde bedragen kunnen per 1 januari van elk jaar
bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen worden gewijzigd door deze bedragen te
vermenigvuldigen met een infiatiecorrector. De bedragen, naar boven afgerond op USO
0,10, worden v66r 1 september van het voorafgaande jaar bekend gemaakt.

Artikel 6 Tijdstip van hefting
De belasting is verschuldigd bij aanvang van het verblijf.

Artikel 7 Wijze van hefting en betalingstermijn
1. De belasting wordt bij wege van voldoening op aangifte geheven volgens bij eilandsbesluit
houdende algemene maatregelen te stellen regels .
2. De aangifte wordt gedaan uiterlijk bij aanvang van het verblijf.
3. De belasting is uiterlijk verschuldigd bij aanvang van het verblijf.
4. Artikel 8.12 van de Belastingwet BES is van overeenkomstige toepassing . Een
naheffingsaanslag is dadelijk en ineens invorderbaar.

Artikel 8 Teruggaaf
Teruggaaf van de be lasting is niet mogelijk.

Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van de belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Boete
1. lndien de belastingplichtige de belasting niet, gedeeltelijk niet, of niet tijd ig heeft voldaan, kan
een verzuimboete worden opgelegd.
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2. Bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen kunnen nadere regels worden gesteld
met betrekking tot de hoogte van de verzuimboete.
Artikel 11 Nadere regels door het bestuurscollege
Bij eilandsbesluit houdende algemene maatregelen kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot de invordering van de belasting.
Artikel 12 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022.
Artikel 13 Evaluatie
1. Uiterlijk 6 maanden na inwerkingtreding van deze verordening en daarna jaarlijks,
waarbij 31 december van het lopende jaar als startdatum wordt aangehouden, voert het
bestuurscollege
een
evaluatie uit over de
doelmatigheid
van
de
Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022.
2. Voor de evaluatie bedoeld in het eerste lid, worden relevante afdelingen binnen het
Openbaar Lichaam, alsook stakeholders geraadpleegd, waaronder in ieder geval de
Tourism Corporation Bonaire.
3. Het bestuurscollege maakt een evaluatierapport op, dat binnen drie maanden aan de
eilandsraad wordt gezonden.
4. Op basis van het evaluatierapport beoordeelt de eilandsraad de doelmatigheid van de
Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022.

Artikel 11 lntrekking bestaande Toeristenbelastingverordening Bonaire
De Toeristenbelastingverordening Bonaire (A.B. 2010, no. 6, laatstelijk gewijzigd bij A.B. 2015, no. 1)
wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op belastbare feiten die zich
voor de datum van inwerkingtreding van dit artikelonderdeel hebben voorgedaan.

Artikel 111 lntrekking Eilandsverordening verhuurbelasting motorrijtuigen Bonaire
De Eilandsverordening verhuurbelasting motorrijtuigen Bonaire (A.B. 2010, no. 5, laatstelijk gewijzigd
bij A.B . 2016, no. 15) wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de
belastbare feiten die zich voor de datum van inwerkingtreding van dit artikelonderdeel hebben
voorgedaan .
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Artikel IV Wijziging Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022
A.
Artikel 1, onderdeel g van de Toeristenbelastingverordening Bona ire 2022 komt te luiden als volgt:
g. verblijf: het zich ophouden in het openbaar lichaam, met uitzondering van degene die
transitpassagier is en zich buiten zijn eigen toedoen moet ophouden in het openbaar lichaam.
B.
Artikel 3 van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 komt te luiden als volgt:
1. Belastingplichtig is:
a. indien de bezoeker passagier is van een cruiseschip: degene die gelegenheid biedt tot
verblijf op het cruiseschip;
b. in alle andere gevallen : de bezoeker.
2. De belastingplichtige bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, is bevoegd de belasting als
zodanig te verhalen op de bezoeker.
C.
In artikel 5, derde lid van de Toeristenbelastingverordening Bonaire 2022 wordt na onderdeel bonder
vervanging van de punt door een puntkomma een nieuw onderdeel ingevoegd dat als volgt luidt:
a. de bezoeker passagier is van een cruiseschip.

Artikel V Wijziging Retributie- en legesverordening Bonaire
Onderdeel 18.4 van hoofdstuk 18 van de tarieventabel , behorende bij de Retributie- en
legesverordening Bonaire (A.B. 2010, no. 7, laatstelijk gewijzigd bij A.B . 2019, no. 8) vervalt, met
dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor de datum van
inwerkingtreding van dit artikelonderdeel hebben voorgedaan .

Artikel VI lnwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking per 1 juli 2022 doch niet eerder dan de eerste dag na die
van de bekendmaking.
2. In afwijking van het eerste lid treden de artikelen IV en V in werking per 1 januari 2023.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de eilandsraad van 12 april 2022.

Deze eilandsverordening is door mij afgekondigd op 25 mei 20
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