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Infoblad 9.4
TOERISTENBELASTING
Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:
-

Wat is toeristenbelasting?
Waarom toeristenbelasting?
Hoogte en berekening
Bezwaar
Overleg
Meer informatie

Wat is toeristenbelasting?
Gemeenten heffen toeristenbelasting op grond van de Gemeentewet. Hierin staat dat de
gemeente toeristenbelasting kan heffen van personen die verblijven in de gemeente en
niet ingeschreven zijn in de gemeentelijke basisadministratie.
In een plaatselijke verordening worden de belastbare feiten verder uitgewerkt. Hieronder
kan dus ook het belasten van kampeerders vallen. De belasting wordt geheven voor een
verblijf binnen de gemeente door niet-ingezetenen, dus ook voor gasten van een
Scoutingkampeerterrein. Het feit of iemand toerist of geen toerist is, gebruikmaakt van
een verenigingsterrein of lid is van een organisatie van sociale, culturele, educatieve of
maatschappelijke aard, doet dus niet ter zake. De gemeente is echter vrij om hierop een
uitzondering te maken. Een aantal gemeenten heft (nog) geen toeristenbelasting.
Waarom toeristenbelasting?
Een argument voor de heffing is, dat de gemeente veel kosten maakt voor recreatie en
toerisme. De belasting zou voor de gemeente een tegemoetkoming in die kosten zijn.
Inning vindt plaats door de aanbieders van verblijfsaccommodaties: recreatieondernemers
en hotelhouders. Toeristenbelasting mag worden doorberekend aan de gasten. Over het
algemeen gebeurt dit ook, waarbij het bedrag al of niet expliciet op de rekening vermeld
staat.
Onder meer de Recron, een belangenvereniging voor Recreatiebedrijven, protesteert
tegen de toeristenbelasting en de manier waarop deze geheven wordt. De vrijheid die
gemeenten hebben met betrekking tot de hoogte van de toeristenbelasting, werkt
concurrentievervalsing in de hand. Alleen verblijfsrecreatie wordt aangeslagen, wat leidt
tot een onverantwoorde druk op de verblijfsrecreatietarieven.
Hoogte en berekening
De hoogte van de toeristenbelasting kan per gemeente flink verschillen. Informatie
hierover kun je bij de gemeente opvragen. Berekening van de hoogte van de belasting
vindt voornamelijk op twee manieren plaats. De gemeente is vrij in haar keuze. Soms kan
de beheerder van een kampeerterrein kiezen welk tarief de voorkeur heeft:
•

forfaitair tarief: de overnachtingen worden verrekend met een vast bedrag voor het
hele jaar. De hoogte is afhankelijk van het soort onderkomen. Het aantal
overnachtingen in de vergunning vormt hierbij het uitgangspunt.

•

Tarief naar werkelijke overnachtingen: alle overnachtingen worden belast met een
tarief per overnachting per persoon. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het
soort onderkomen. Het is nodig hiervoor een nachtregister bij te houden. Soms
vertrekt de gemeente dit (infoblad 9.5).
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Het aantal overnachtingen op Scoutingkampeerterreinen is vaak lager dan het
maximumaantal dat in de vergunning staat. Daarom is de laatste berekening van het tarief
meestal gunstiger voor een Scoutingkampeerterrein. Het bijhouden
van een nachtregister is vaak al verplicht in de vergunning of
ontheffing.
Bezwaar
Voor Scoutingkampeerterreinen kan het lonend zijn bezwaar te
maken tegen het heffen van toeristenbelasting. De gemeente is niet
verplicht voor Scouting een uitzondering te maken, maar heeft het
recht om te bepalen of ze toeristenbelasting wil heffen. Ze kan dus
ook ontvankelijk zijn voor diverse argumenten waarin je aangeeft
dat het voor de Scouts niet reëel is om toeristenbelasting te betalen.
De gemeenteraad moet het besluit hiertoe nemen. De raad kan
bijvoorbeeld besluiten om in de beleidsregels die horen bij de
Verordening Toeristenbelasting, op te nemen dat geen
toeristenbelasting wordt geheven als de gelegenheid van verblijf
een educatieve grondslag heeft en de overnachting om deze reden
tegen een gereduceerd tarief plaatsvindt.
Door enkele beheerders van Scoutingterreinen is met succes
bezwaar gemaakt tegen deze belasting. Hieronder staan enkele argumenten:
• Kamperen op een Scoutingkampeerterrein heeft (in het voor- en naseizoen)
voornamelijk een educatief en trainingskarakter. Daarbij maken gasten geen gebruik
van de toeristische en recreatieve voorzieningen in de gemeente;
• Kamperen vindt uitsluitend plaats door Scouts en aan Scouting gelieerde organisaties
die hierbij gebruikmaken van eigen verenigingsterreinen;
• Door het niet-commerciële karakter van het beheer van een Scoutingkampeerterrein,
met inzet van vrijwilligers, en uit sociale overwegingen wordt de kampeerprijs per
nacht zo laag mogelijk gehouden. Heffen van toeristenbelasting betekent
verhoudingsgewijs een enorme stijging van de kampeerprijs (stijging van xx%).
Overleg
Misschien lukt het je niet succesvol bezwaar te maken tegen de inning van
toeristenbelasting. Dan is het belangrijk invloed te kunnen uitoefenen op de hoogte en de
besteding van deze gelden. In veel gemeenten vindt regelmatig overleg plaats tussen
recreatieve instellingen en de gemeente. Door hieraan deel te nemen, kun je je mening
naar voren brengen.
Meer informatie
Gemeentewet
Verordening toeristenbelasting
Tarief toeristenbelasting
Goede voorbeelden afschaffen toeristenbelasting

www.wetten.overheid.nl
gemeente
gemeente
www.scouting.nl

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er
inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze
informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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