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Aangiftebiljet Toeristenbelasting Zeewolde 

 

 

 

 

 

Naam:…………………………….. 

Adres:…………………………….. 

Postcode:………………………… 

Woonplaats:…………………….. 

 

 

 

 

 

Datum: ………………………………… 

Behandeld: ………………………………… 

Onderwerp: Aangifte toeristenbelasting 

 

 

Aangiftebiljet toeristenbelasting (jaar) ……………. voor het object (adres) …………………………………… 

 

Graag alle vragen die van toepassing zijn beantwoorden zoals beschreven in de toelichting. 

 

1. Gegevens belastingplichtige 

 Naam: ….…………………………………………………….………………………………………… 

 Adres:……….…………………………………………….……………………………….…………… 

 Postcode en woonplaats:………………...……………..………………………………………….. 

 Geboortedatum: ……………………………… 

 BSN-nummer    : ……………………………… KVK-nummer:.………………………………….. 

 

A. Doet u aangifte voor één of meerdere (recreatie)onderkomen(s) die verhuurd worden tegen 

vergoeding in welke vorm dan ook (hier valt ook verhuur aan arbeidsmigranten onder), vul dan vraag 2 en 

vervolgens vraag 4 en 5 of 6 in. Daarna kunt u ondertekenen. 

 

B. Doet u aangifte voor uw recreatieterrein (parken/campings/recreatieterrein) waar 

(recreatie)onderkomens/plaatsen verhuurd worden tegen vergoeding in welke vorm dan ook (hier valt ook 

verhuur aan arbeidsmigranten onder), vul dan de vragen 3 tot en met 6 in. Daarna kunt u ondertekenen. 

 

C. Doet u aangifte voor een hotel, pension, groepsaccommodatie, bed & breakfast, kamerverhuur of 

een andere accommodatie die verhuurd wordt tegen vergoeding in welke vorm dan ook (hier valt ook 

verhuur aan arbeidsmigranten onder), vul dan vraag 6 in. Daarna kunt u ondertekenen.  

 

  



 

 

 

 

 

 

2. Aantal (recreatie)onderkomens   :  ………………………… 

(Doet u aangifte voor meerdere onderkomens en ontvangt u hiervoor  

maar 1 aangiftebiljet? Dan graag met een eigen lijst of bij de opmerkingen  

op dit biljet aangeven welke onderkomens u verhuurt of eventueel leeg staan.)   

   

- komt u in aanmerking voor het forfaitaire tarief?   Ja  /  nee*  

      (*doorhalen wat niet van toepassing is).  

Let op: Het forfait wordt alleen toegepast op verblijf in onderkomens die door dezelfde persoon of personen 

worden gehuurd voor het gehele jaar, seizoen of de arrangementenperiode (Dus niet bij “losse verhuur”). 

 

 Bij “ja” ga door naar vraag 4 en 5. Daarna kunt u ondertekenen. Bij “nee” ga door naar vraag 6. 

 

 

3. Aantal plaatsen/onderkomens op uw recreatieterrein 

- het totale aantal (recreatie)plaatsen/onderkomens (op uw terrein) :  …………..………….. 

(graag indien mogelijk een plattegrond bijvoegen van uw recreatieterrein) 

- aantal recreatieplaatsen waarbij de recreant zelf belast wordt voor 

de forensenbelasting :   ……………………..(-) 

       ---------------------------------- 

- totaal aantal (recreatie)plaatsen/onderkomens die in aanmerking  

komen voor de toeristenbelasting :  ……………………….. 

 

Dit aantal onderverdeeld in: 

 

a. Het aantal leegstaande objecten/plaatsen  :  ………………………. 

 

 b. Het aantal recreatieplaatsen/onderkomens waarvoor u aangifte doet  

voor het per persoon per nacht tarief :  ……………….……… 

(Let op: het aantal overnachtingen invullen bij vraag 6) 

 

De huidige verordening sluit aan op de wettelijke plicht tot het voeren van een (financiële) administratie van 

ondernemers. Hieruit volgt dat u verplicht bent een opgave te doen van het aantal overnachtingen.  

 

 c. Het aantal recreatieplaatsen/onderkomens waarvoor u aangifte doet 

voor het forfaitair tarief. Ga hiervoor verder met vraag 4. ……………………… 
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4.  Forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf 

 (aantal invullen exclusief het eventuele aantal bij vraag 5) 

(Zie uitleg in de bijgevoegde toelichting) hoogtarief laagtarief 

onderverdeeld in: 

- Vaste jaarplaatsen ……….…… ……………. 

- Seizoenplaatsen ……………. ……………. 

- Voorseizoenplaatsen ……………. ……………. 

- Naseizoenplaatsen ……………. ……………. 

- Gebroken seizoenplaatsen ……………. …………….  

 

 

5.  Hoeveel van de hiervoor genoemde forfaitaire plaatsen komen niet in aanmerking voor betaling 

van de toeristenbelasting omdat die personen staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van 

de gemeente? (Deze NIET meenemen in het aantal hierboven) 

- aantal plaatsen :  …………………..… 

Wilt u de naam en het adres van de hierboven bedoelde personen als bijlage bij dit aangiftebiljet voegen?  

 

 

6.  Aantal overnachtingen  hoogtarief laagtarief 

(zie uitleg in bijgevoegde toelichting) 

- aantal overnachtingen   ……………. …………… 

(Het aantal overnachtingen (= aantal personen x aantal nachten) volgens 

de door u bijgehouden administratie of het nachtverblijfregister). 

- aantal overnachtingen die vrijgesteld zijn volgens de huidige …………….(-) ……………(-) 

Verordening toeristenbelasting 

 ____________ ____________ 

Totaal aantal overnachtingen dat belast wordt voor de  

toeristenbelasting   ………………. ………..…….. 

 

 

7. Opmerkingen: 

…..………….……………………………………………..…………………………………………………..………………. 

…..………….………………………………………………………………………………..…………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ondertekening 

Dit aangiftebiljet is door mij duidelijk, stellig en zonder voorbehoud ingevuld. 

 

Naam: ………………………………………..….................……   Telefoonnummer: .….…………………. 

  

E-mailadres: ……..……………………………..…...……….….  Datum: ..…………...……….…..……….. 

 

Handtekening:…….…………………………………………...…………  

 

  



 

 

 

 

Toelichting op aangifte toeristenbelasting 

 

Wat is toeristenbelasting?  

De toeristenbelasting is een belasting die wordt geheven voor het houden van verblijf met overnachting 

binnen de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene zijn 

opgenomen in de Basisregistratie Personen (het bevolkingsregister) van de gemeente.  

 

Wie is belastingplichtig? 

Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf met overnachting, met andere woorden: de 

recreatieondernemer, de exploitant of de verhuurder (garantiegever). De verschuldigde toeristenbelasting 

mag op degene die verblijf houdt (degene over wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt) worden 

verhaald. 

 

Hoe wordt de toeristenbelasting berekend? 

De toeristenbelasting wordt berekend door het totaal aantal overnachtende personen te vermenigvuldigen 

met het totaal aantal nachten dat is overnacht. De uitkomst daarvan wordt weer vermenigvuldigd met het 

tarief. 

 

Vanaf het belastingjaar 2016 is het tarief voor de toeristenbelasting onderverdeeld in:   

a. Het hoogtarief: dit zijn overnachtingen in een hotel, pension, waaronder begrepen 

bed&breakfast, vakantiebungalows, vakantiewoningen en vakantieappartementen, welke al 

dan niet zijn verbonden aan een (vakantie)park; 

en 

b. Het laagtarief: dit zijn overnachtingen in andere vakantieonderkomens dan genoemd onder a, 

waaronder begrepen campingplaatsen, chalets en (sta)caravans, al dan niet verbonden aan een 

camping en overige (groeps)accommodaties, waaronder begrepen jeugdherbergen en 

niet-beroepsmatig verhuurde ruimten. 

 

Forfaitair tarief 

Het forfaitair tarief wordt alleen toegepast op verblijf in onderkomens die door dezelfde persoon of 

personen worden gehuurd voor het gehele jaar, seizoen of de arrangementenperiode. Als er verhuurd wordt 

voor korte periodes aan wisselende personen, betaalt u het tarief per persoon per nacht. 

Bij de berekening van het forfaitair tarief wordt het aantal personen dat heeft overnacht en het aantal 

nachten dat zij hebben overnacht gesteld op aantallen die zijn vastgesteld op basis van onderzoekscijfers 

en zijn vastgelegd in de verordening.  

 

Nachtverblijfregister 

Als de belastingplichtige het tarief per persoon per nacht betaalt, is deze verplicht een nachtverblijfregister 

bij te houden. In plaats van het nachtverblijfregister mag u ook een door u zelf ontwikkeld 

registratiesysteem bijhouden als de volgende gegevens in ieder geval maar zijn opgenomen: 

· naam, adres en woonplaats van de recreant/huurder; 

· aantal personen dat verblijf heeft gehad; 

· datum van aankomst en datum van vertrek; 

· totaal aantal overnachtingen. 

 

Ook de personen die vrijstelling van toeristenbelasting krijgen, moeten worden vermeld in het 

nachtverblijfregister met naam, adres en woonplaats en met de vrijstelling. Let op: Raadpleeg altijd de 

huidige verordening. Er kunnen wijzigingen plaatsvinden. 

 

Het nachtverblijfregister moet bij een controle worden overgelegd aan de betreffende controleur die door de 

Meerinzicht is aangewezen de controle uit te voeren. 
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Toelichting per vraag 

Hieronder wordt per vraag uit het aangifteformulier een toelichting gegeven. 

 

 1.  Gegevens belastingplichtige 

Hier kunt u de naam en adresgegevens van de belastingplichtige noteren. Tevens kunt u hier kiezen 

waarvoor u aangifte doet en welke vragen er daarna beantwoord moeten worden. 

 

 2. Aantal (recreatie)onderkomens 

Deze vraag is van toepassing als u aangifte doet voor één of meerdere (recreatie)onderkomens (geen 

ondernemers van parken of campings, zie hiervoor nummer 3). U bent bijvoorbeeld een particuliere 

verhuurder of u verhuurt vanuit uw bedrijf één of meerdere onderkomens. Deze vraag is ook van toepassing 

op verhuurorganisaties/beheerorganisaties (garantiegevers) van onderkomens.  

 

U kunt hier het aantal door u verhuurde onderkomens aangeven én of u in aanmerking komt voor het 

forfaitair tarief. Het forfaitair tarief wordt alleen toegepast op verblijf in onderkomens die door dezelfde 

persoon of personen worden gehuurd voor het gehele jaar, seizoen of de arrangementenperiode. Als er 

verhuurd wordt voor korte periodes aan wisselende personen, betaalt u het tarief per persoon per nacht. 

Verhuurt u meerdere onderkomens en u ontvangt hiervoor maar één aangiftebiljet, dan graag op een 

eigen lijst of bij de opmerkingen op dit biljet aangeven welke onderkomens u verhuurt en welke 

eventueel leegstaan. 

 

3. Aantal plaatsen/onderkomens op uw recreatieterrein 

Bij deze vraag moet u als ondernemer of beheerder van een park, camping of recreatieterrein het totale 

aantal recreatieplaatsen op uw terrein invullen. Daaronder het aantal waarvoor door de recreant 

forensenbelasting wordt betaald (onderkomens die minimaal 90 dagen per jaar tot beschikking staan van 

personen die niet in de Basisregistratie Personen van de gemeente ingeschreven staan). Na aftrek blijft het 

aantal plaatsen over waarvoor toeristenbelasting verschuldigd is. Dit aantal moet u vervolgens uitsplitsen in 

het aantal leegstaande plaatsen, het aantal waarvoor u aangifte doet voor het per persoon per nacht tarief 

en eventueel bij vraag 4 het aantal plaatsen voor het forfaitair tarief.  

 

4. Forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf  

U kunt per recreatieplaats/onderkomen aangeven of u kiest voor het forfaitair tarief. Het kan hier 

natuurlijk zo zijn dat dezelfde standplaats of onderkomen meerdere keren belast moet worden, 

bijvoorbeeld een keer als voorseizoenplaats en een keer als naseizoenplaats. 

 

Vanaf het belastingjaar 2016 is het tarief voor de toeristenbelasting onderverdeeld in:   

a. Het hoogtarief: dit zijn overnachtingen in een hotel, pension, waaronder begrepen 

bed&breakfast, vakantiebungalows, vakantiewoningen en vakantieappartementen, welke al 

dan niet zijn verbonden aan een (vakantie)park; 

en 

b. Het laagtarief: dit zijn overnachtingen in andere vakantieonderkomens dan genoemd onder 

a, waaronder begrepen campingplaatsen, chalets en (sta)caravans, al dan niet verbonden aan 

een camping en overige (groeps)accommodaties, waaronder begrepen jeugdherbergen en 

niet-beroepsmatig verhuurde ruimten.  

 

  



 

 

 

 

 

  5. Hoeveel plaatsen komen niet in aanmerking voor betaling van de toeristenbelasting omdat die 

personen staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente? 

Vul het aantal plaatsen/onderkomens in. U wordt verzocht als bijlage bij dit aangiftebiljet  

een lijst te voegen met de namen en adressen van de bedoelde personen op deze plaatsen  

en aangeven welke plaatsen of onderkomens het betreft. 

 

6. Aantal overnachtingen  

Vul het aantal overnachtingen (personen x nachten) volgens de door u bijgehouden administratie of 

nachtverblijfregister. Geef ook aan hoeveel van deze overnachtingen zijn vrijgesteld volgens de 

Verordening toeristenbelasting. Zie uitleg bij punt 4 over het hoog- en laagtarief. 

 

7. Opmerkingen 

Heeft u suggesties of opmerkingen over het aangiftebiljet of wilt u een toelichting op uw aangifte willen 

geven, dan kunt u dat hier vermelden.  

 

Ondertekening 

Wilt u de naam en het telefoonnummer vermelden van degene die het aangifteformulier heeft ingevuld, 

zodat bij eventuele vragen contact kan worden opgenomen met deze persoon? 
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