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Huidige heffing toeristenbelasting 

Conform het bestuursprogramma 2019-2023 wordt de 
toeristenbelasting niet effectief geïnd waardoor ongeveer USD 3 
miljoen per jaar niet ten goede komt aan de gemeenschap. Het 
bestuurscollege meent derhalve dat de toeristenbelasting 
modernisering behoeft. 

In de huidige toeristenbelastingverordening (oftewel de 
Toeristenbelastingverordening Bonaire, A.B. 2010, nr. 6) is voor de 
heffing aangesloten bij het verblijf met overnachting in een 
logeerruimte. Dagtoeristen en cruisetoeristen vallen niet onder het 
toepassingsbereik van de huidige toeristenbelastingverordening. 
In het kader van de gewenste verbreding van het 
toepassingsbereik en een doelmatigere heffing en invordering van 
toeristenbelasting wordt de ‘Toeristenbelastingverordening 
Bonaire’ gewijzigd.
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Op 27 augustus 2021 is door 
het bestuurscollege van het 
openbaar lichaam Bonaire een 
ontwerp-eilandsverordening 
tot wijziging van verschillende 
landsverordeningen aangeboden 
aan de Eilandsraad.                                              
De ontwerpeilandverordening 
voorziet onder andere in de 
invoering van een nieuwe 
‘Toeristenbelastingverordening 
Bonaire 2022’.

In deze newsletter willen wij u 
graag informeren
over de komende wijzigingen.

Toeristenbelasting
Bonaire 2022
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De naam van de huidige toeristenbelasting 
wordt per 1 januari 2022 gewijzigd naar 
‘Toeristenbelastingverordening Bonaire 
2022’.

Onder de nieuwe 
toeristenbelastingverordening, worden 
aanbieders van verblijf (bijvoorbeeld 
hotelexploitanten of verhuurders van 
vakantieappartementen) niet langer als 
belastingplichtigen voor de 
toeristenbelasting aangemerkt. Indien de 
huidige toeristenbelastingverordening 
wordt ingetrokken, zal door aanbieders van 
verblijf geen toeristenbelasting meer 
verschuldigd zijn, waardoor de vrijstelling 
van algemene bestedingsbelasting (ABB) 
niet meer van toepassing is met als 
ongewenste gevolg dat deze hoteldiensten 
belast zullen worden met 6% ABB.

De huidige toeristenbelasting zal daardoor 
voorlopig van toepassing blijven met een 
symbolisch tarief van USD  0.01 om de 
cumulatie van de bovengenoemde 
belastingen te voorkomen. Zodra het artikel 
inhoudende de vrijstelling van ABB wordt 
aangepast, zal de huidige 
toeristenbelastingverordening worden 
ingetrokken. Wij zullen hierna ingaan op de 
wijze van heffing van de toeristenbelasting 
2022.

Heffing toeristenbelasting 2022

De toeristenbelasting 2022 wordt geheven 
voor verblijf op Bonaire en dient door de 
bezoeker zelf te worden voldaan 
voorafgaand aan of bij binnenkomst op 
Bonaire. Het verblijf aan boord van 
vaartuigen, inclusief pleziervaartuigen, die 
zich ophouden in de territoriale wateren 
valt eveneens binnen de reikwijdte van de 
toeristenbelasting. 

Aangifte en afdragen 

De bedoeling is dat de toeristenbelasting 
via een digitaal portaal kan worden 
voldaan en dat bij aankomst een 
betaalbewijs kan worden aangetoond. 
Hiervoor wordt een online omgeving 
ontwikkeld. Dit moet ervoor zorgen dat het 
overgrote deel van de bezoekers de 
aangifte en afdracht voor aankomst 
hebben gedaan en de (online) aangifte en 
opvolgende afdracht bij aankomst tot een 
minimum wordt beperkt.  Voor bezoekers die 
nog niet vooraf via de online platform de 
toeristenbelasting hebben betaald, wordt 
de mogelijkheid geboden om dit bij 
aankomst op Bonaire alsnog te doen. De 
eilandambtenaar heeft ook de bevoegdheid 
om een naheffingsaanslag op te leggen 
aan de bezoeker. De naheffingsaanslag 
dient ter plekke en volledig te worden 
betaald. Verder kunnen er ook 
verzuimboetes worden opgelegd. 

Per 1 september 2022, wordt degene die 
gelegenheid biedt tot verblijf op het 
cruiseschip ook aangemerkt als 
belastingplichtige voor de nieuwe 
toeristenbelasting. De rederij of schipper 
neemt de aangifte- en afdracht 
verplichtingen voor zijn rekening ten 
aanzien van alle cruisepassagiers tegelijk 
en is  bevoegd de belasting te verhalen op 
de bezoekers. Deze bepaling dient ertoe, de 
heffing en invordering ingeval van 
cruisepassagiers te vergemakkelijken. Voor 
bezoekers die aankomen per vaartuig geldt 
dat zij voorafgaand hun aankomst de 
aangifte en betaling via een digitaal 
portaal moeten doen of ten overstaan van 
de havenmeester.
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Tarief

Per 1 januari 2022, zullen de volgende 
tarieven gelden volgens de 
‘Toeristenbelastingverordening Bonaire 
2022’:

• USD 50 voor bezoekers van 13 jaar en    
youder (bemanningsleden zijn 
yuitgezonderd en betalen geen 
ytoeristenbelasting).
• USD 10 voor bezoekers komend van Aruba, 
yCuracao, Saba, Sint Eustatius of Sint 
yMaarten.
• USD 10 voor bezoekers van 12 jaar en 
yjonger.
• Nul tarief voor terugkerende bezoekers, die 
yin de twaalf maanden voorafgaand aan 
yde aanvang van het verblijf al een keer 
ytoeristenbelasting hebben voldaan 
y(nultarief geldt niet voor cruisetoeristen).

Per 1 september 2022:

• USD 10 voor bezoekers die verblijven op 
yeen cruiseschip.

Ingezetenen van Bonaire worden niet 
aangemerkt als bezoekers en zijn derhalve 
niet belastingplichtig voor de nieuwe 
toeristenbelasting. Ingezetenschap kan bij 
bezoekers van twaalf jaar en ouder worden 
aangetoond aan de hand van een geldige 
ID (sedula). Voor bezoekers van kinderen 
van jonger dan twaalf jaar, kan in de 
praktijk worden uitgegaan van de ID 
(sedula) van de wettelijke 
vertegenwoordiger van die kinderen.

Intrekking verhuurbelasting 
motorrijtuigen en head tax

Met ingang van de 
‘Toeristenbelastingverordening Bonaire 
2022’, wordt per 1 januari 2022, de 
Eilandsverordening verhuurbelasting 
motorrijtuigen Bonaire (A.B. 2010, nr. 5) 
ingetrokken en per 1 september 2022, komt 
de ‘head tax’ (retributie voor het gebruik 
van een pier of werf door toeristenschepen) 
te vervallen door wijziging van de Retributie- 
en legesverordening Bonaire (A.B. 2010, nr. 
7). 

Contact
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze newsletter, kunt u contact opnemen met:


