Bijlage 2: Vergelijking (water)toeristenbelasting Waddeneilanden 2019
Inleiding:
Bij de behandeling van de begroting 2019 is een motie aangenomen over de toeristenbelasting. In de
motie wordt gevraagd inzicht in de verschillen van inning van toeristenbelasting tussen de
Waddeneilanden. Onderstaande vergelijking geeft antwoord op die vraag.
De verschillende Waddeneilanden hebben ieder hun eigen tarieven, heffingsgrondslagen en
vrijstellingen als het gaat om het in rekening brengen van toeristenbelasting. Naast
toeristenbelasting, heffen drie van de vijf Waddeneilanden ook watertoeristenbelasting.
Deze notitie is opgebouwd uit twee hoofdstukken:
1/ Hoofdstuk 1 behandelt de toeristenbelasting en gaat in de op de onderlinge verschillen /
overeenkomsten.
2/ Hoofdstuk 2 behandelt de watertoeristenbelasting van de gemeenten Texel, Vlieland en
Terschelling en gaat in op de onderlinge verschillen / overeenkomsten.

1/ Vergelijking toeristenbelasting 2019
1.1 Samenvatting
Als we de verordening toeristenbelasting van de vijf Waddeneilanden naast elkaar leggen, valt een
aantal zaken op:
1. Onderscheid dag- en nachttarief?
De volgende tarieven gelden op de eilanden:
Toeristenbelasting per aankomst/overnachting
2019
2019
2018
dag
nacht

Toename

Texel

€ 1,75

€ 1,85

€ 1,85

6%

Vlieland

€ 1,70

€ 1,70

€ 1,70

0%

Terschelling

€ 1,65

€ 1,70

€ 1,70

3%

Ameland

€ 1,55

€ 1,55*

€ 1,55

0%

€ 1,58

2%

Schiermonnikoog
€ 1,76 / € 1,55
€ 1,79
Tabel 1: tarieven toeristenbelasting 2018/2019 per eiland

*Ameland hanteert voor groepsaccommodaties een tarief van € 0,75 per persoon per nacht.
Alleen de gemeente Schiermonnikoog hanteert voor het dagtarief een ander, hoger, tarief dan het
nachttarief. De gedachte hierachter is dat de raad het nachtverblijf wil stimuleren.
2. Wijze van heffen
De toeristenbelasting wordt op de volgende wijze geheven:
Heffingswijze
forfaitair of o.b.v.
werkelijkheid
Texel

o.b.v. werkelijkheid

Vlieland

forfaitair

Terschelling

forfaitair

Ameland

mix*

Schiermonnikoog
forfaitair
Tabel 2: heffingswijze per eiland
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De gemeenten Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog heffen de toeristenbelasting voor het
verblijf forfaitair.
De gemeenten Texel en Ameland heffen op basis van werkelijk verblijf, waarbij op Ameland de
forfaitaire heffingsmethodiek alleen nog wordt toegepast als dat noodzakelijk is: bij vaste plaatsen en
seizoensplaatsen op campings.
De heffingsgrondslag is zeer divers en laat zich lastig in een overzicht samen vatten.
Toch vallen hier enkele zaken op:
-Texel: hier niet meer dan 7 aaneengesloten overnachtingen per persoon per verblijfsperiode worden
berekend. De andere eilanden kennen niet een dergelijke afbakening.
-Texel maakt onderscheid in de periode van aaneengesloten verhuur aan standplaatsen aan dezelfde
persoon/personen. Hoe langer de periode van aaneengeslotenverhuur hoe lager relatief gezien de
totale heffing voor de toeristenbelasting.
-Vlieland en Terschelling differentiëren in soort verblijfsruimte voor het bepalen van het forfait.
-Vlieland en Ameland differentiëren in soort seizoen voor het bepalen van het forfait.
Dit middel kun je als eilanden bv. gebruiken om als middel om het toerisme buiten het hoogsizoen te
stimuleren door voor het voor- en naseizoen lagere tarieven te hanteren.
-Schiermonnikoog kent de minste differentiatie. Hier wordt alleen onderscheid gemaakt tussen een
kampeerboerderij en andere verblijfsaccommodaties voor het bepalen van het forfait. Hierbij geldt
dat het forfait voor de kampeerboerderijen lager uitvalt dan dat van andere accomodaties.
3. Vrijstellingen?
Alle vijf de eilanden hebben vrijstellingen opgenomen in hun verordening. De vrijstellingen
verschillen onderling wel. Een aantal zaken valt hierbij op (alleen vrijstellingen meegenomen die zich
voordoen bij meer dan één eiland):
kinderen
< 4 jaar

forensenbelasting

werkforens

verzorgden /
verpleegden

watertoerist

Texel

X*

V

V

V

V

Vlieland

V

V

V

X

V

V**

V

X

V

V

V

V

X

X

Terschelling
Ameland

V

Schiermonnikoog
V
Tabel 3: vrijstellingen per eiland

V

V

X

X

-kinderen
Dagtarief: Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog hebben voor kinderen een vrijstelling
voor de toeristenbelasting voor de eerste dag, dus via het bootkaartje. Alleen de gemeente Texel
kent deze vrijstelling niet.
**De gemeente Terschelling gaat het meest ver bij deze vrijstelling. Kinderen onder de 12 jaar vallen
daar onder de vrijstelling voor de eerste dag. Bij de andere vier eilanden geldt de vrijstelling voor
kinderen onder de 4 jaar.
Nachttarief: Vlieland, Terschelling en Ameland kennen een vrijstelling voor kinderen onder de 4 jaar
op het nachttarief. Kinderen onder de 4 jaar betalen dus hier géén toeristenbelasting voor het
nachtverblijf. Texel en Schiermonnikoog kennen deze vrijstelling niet.
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-scholieren:
*Alleen de gemeente Texel heeft een aparte vrijstelling opgenomen voor als het een schoolreis en/of
werkweek betreft, georganiseerd door een van overheidswege erkende onderwijsinstelling.
In feite valt kent de verordening van Terschelling indirect ook deze bepaling voor de eerste dag.
Immers bij de gemeente Terschelling zijn kinderen jonger dan 12 jaar vrijgsteld van
toeristenbelasting voor de eerste dag.
-forensenbelasting:
Alle vijf de eilanden hebben diegene vrijgesteld die verblijf houdt in een gemeubileerde woning ter
zake waarvan forensenbelasting is verschuldigd
-werkforensen:
Vier van de vijf eilanden hebben werkforensen vrijgesteld. Alleen de gemeente Terschelling kent
deze vrijstelling niet. Bij Schiermonnikoog en Ameland is de voorwaarde iets strakker, dan bij de
andere twee eilanden. Op Ameland en Schiermonnikoog moet het bedrijf waarbij de werkforens in
dienst is zijn gevestigd op het eiland.
-verzorgden/verpleegden:
De gemeenten Texel en Terschelling kennen beiden een vrijstelling voor personen die vanwege
benodigde zorg/verpleging verblijf moeten houden in een daarvoor bestemde inrichting.
-watertoeristen:
Bij de gemeenten Texel, Vlieland en Terschelling is de watertoerist vrijgesteld. Dit is logisch, omdat
de drie gemeenten een apart verordening watertoeristenbelasting kennen.
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1.2 Uitwerking per eiland
1.2.1 Texel
Heffingsgrondslag
Op Texel gelden twee tarieven voor de toeristenbelasting:
-tarief van € 1,85 per persoon per nacht, met een maximumheffing van 7 aaneengesloten nachten
per verblijfsperiode
-vaste tarieven voor het verblijf vanaf 28 aaneengesloten dagen, voor standplaatsen op
kampeerterreinen.
-Tarief p.p.p.n.
Het eerste tarief wordt bij verhuurders in rekening gebracht op basis van het werkelijk aantal
overnachtingen. Verhuurders houden dit zelf bij en registeren het aantal gasten en overnachtingen in
een nachtverblijfregister. Het aantal overnachtingen wordt online doorgegeven en verhuurders
ontvangen een brief met het verzoek om aangifte te doen.
Bij deze variant is er een maximumheffing van 7 aaneengesloten nachten per verblijfsperiode.
Dus stel een bezoeker verlijft voor een periode van 12 aaneengesloten nachten, dan betaalt hij/zij
voor 7 nachten toeristenbelasting.
-Vaste tarieven 2019
Vaste tarieven voor standplaatsen van mobiele kampeeronderkomens (tenten, caravans etc.) op
kampeerterreinen. Het aantal aaneengesloten dagen dat de standplaats aan dezelfde persoon of
personen verhuurd wordt bepaalt het tarief.
Aantal dagen
28 t/m 45 dagen
46 t/m 76 dagen
77 t/m 107 dagen
108 t/m 138 dagen
139 t/m 169 dagen
170 t/m 200 dagen
201 dagen of meer

Verhuurperiode
verhuurperiode A
verhuurperiode B
verhuurperiode C
verhuurperiode D
verhuurperiode E
verhuurperiode F
verhuurperiode G

Tarief
€ 53,65
€ 81,40
€ 109,15
€ 136,90
€ 162,80
€ 190,55
€ 218,30

Verhuurders van deze standplaatsen kunnen kiezen voor het "losse" tarief van € 1,85 per persoon
per nacht of voor afrekening van de toeristenbelasting op basis van een contractperiode.
Vrijstellingen
De gemeente Texel kent de volgende vrijstellingen. De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:
1. van degene, die:
a. als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van
hulpbehoevenden of van bejaarden verblijft;
b. verblijf houdt in een gemeubileerde woning ter zake waarvan forensenbelasting is verschuldigd;
c. als student, ingeschreven bij een van overheidswege erkende onderwijsinstelling, een stage loopt
als verplicht onderdeel van zijn studiepakket, bij een in de gemeente gevestigde instelling;
2. waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de watertoeristenbelasting;
3. dat gebeurt ter uitvoering van beroeps- of bedrijfswerkzaamheden;
4. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid van de Vreemdelingenwet 2000 die
rechtmatig in Nederland verblijft en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als
bedoeld in art. 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het COA.
5. als het een schoolreisje en/of werkweek betreft, georganiseerd door een van overheidswege
erkende onderwijsinstelling.

4

1.2.2 Vlieland
Heffingsgrondslag
Vlieland maakt onderscheid tussen een dagtarief voor de eerste dag en een nachttarief voor iedere
nacht dat verblijf wordt gehouden op het eiland. Zowel het dag- en nachttarief bedragen in 2019
€ 1,70.
-dagtarief
“Art. 1a: een belasting ter zake van het houden van verblijf tussen 7.00 uur en 23.00 uur op de dag
van aankomst”.
De toeristenbelasting voor de eerste dag wordt geheven via het bootkaartje van Doeksen.
-nachttarief
Het aantal personen dat heeft overnacht wordt bepaald op het aantal slaapplaatsen per hotel,
pension, vakantie-onderkomen, tenthuisje, tent, vaste standplaats, kamer en groepsverblijf. Het
aantal keren dat per slaapplaats wordt overnacht is forfaitair vastgesteld volgens onderstaande
maatstaf.
Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing VLIELAND
Omschrijving:

Maatstaf

Heffing per
slaapplaats

vakantieonderkomens

150

€ 255,00

tenthuizen

60

€ 102,00

tenten

41

€ 69,70

vaste standplaats volledig seizoenarangement

60

€ 102,00

vaste standplaats midseizoenarrangement

52

€ 88,40

vaste standplaats hoogseizoenarrangement

42

€ 71,40

vaste standplaats voorseizoenarrangement

20

€ 34,00

hotels en pensions

190

€ 323,00

groepsverblijven

100

€ 170,00

kamers

50

€ 85,00

Vrijstellingen
De gemeente Vlieland kent de volgende vrijstellingen:
1. De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf door personen die jonger zijn dan vier
jaar.
2. De belasting, bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel b, wordt niet geheven ter zake van het
overnachten door degene die:
a) ingevolge last of bevel van de overheid tijdelijk binnen de gemeente verblijft;
b) als bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad in rechte linie nachtverblijf houdt bij hem die
als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven;
c) uit hoofde van zijn beroep of functie binnen de gemeente tegen betaling werkzaam is;
d) reeds uit hoofde van de watertoeristenbelastingverordening ten behoeve van dezelfde
overnachting(en) belasting heeft betaald;
e) verblijf houdt in een gemeubileerde woning indien hij terzake van het ter beschikking houden van
die woning forensenbelasting is verschuldigd en het overnachtingen van hemzelf of zijn gezinsleden
betreft.
f) voor het bijwonen van een begrafenis of het bezoeken van een graf van een bloed- of aanverwant
tot en met de tweede graad tijdelijk binnen de gemeente verblijft. In dit geval wordt de belasting niet
van de eerste overnachting geheven.
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1.2.3 Terschelling
Heffingsgrondslag
Terschelling maakt onderscheid tussen een dagtarief voor de eerste dag en een nachttarief voor
iedere nacht dat verblijf wordt gehouden op het eiland. Zowel het dag- en nachttarief bedragen in
2019 € 1,70.
-dagtarief
“Art. 1a: een belasting ter zake van het houden van verblijf tussen 7.00 uur en 23.00 uur op de dag
van aankomst”. De toeristenbelasting voor de eerste dag wordt geheven via het bootkaartje van
Doeksen.
-nachttarief
Het aantal personen dat heeft overnacht wordt bepaald op het aantal slaapplaatsen per vakantieonderkomen, hotel, pension, mobiel kampeeronderkomen, niet-beroepsmatig verhuurde ruimte,
vaste standplaats en groepsverblijf. Het aantal keren dat per slaapplaats wordt overnacht is fortfair
vastgesteld volgens onderstaande maatstaf.
Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing TERSCHELLING
Omschrijving:

Maatstaf

vakantie-onderkomens slaapplaats 1 en 2

150

Heffing per
slaapplaats
€ 255,00

vakantie-onderkomens slaapplaats 3 en 4

140

€ 238,00

vakantie-onderkomens slaapplaats 5 en meer

130

€ 221,00

hotels en pensions

150

€ 255,00

mobiele kampeeronderkomens

50

€ 85,00

niet-beroepsmatig verhuurde ruimten

55

€ 93,50

vaste standplaatsen

80

€ 136,00

groepsverblijven

75

€ 127,50

Vrijstellingen
De gemeente Terschelling kent de volgende vrijstellingen:
1. De belasting, bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel a, wordt niet geheven ter zake van het
verblijf door personen die jonger zijn dan twaalf jaar.
2. De belasting, bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel b, wordt niet geheven ter zake van het
verblijf door degene, die:
a. jonger is dan vier jaar;
b. als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging
van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft;
c. vanuit zijn beroep of functie tijdelijk binnen de gemeente tegen betaling werkzaamheden verricht;
d. ingevolge last of bevel van de overheid tijdelijk binnen de gemeente verblijft;
e. als bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad in recht lijn nachtverblijf houdt bij hem, die
als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven;
f. als bezoeker van een begrafenis of het bezoeken van een graf van een bloed- of aanverwant tot en
met de tweede graad in recht lijn, tijdelijk binnen de gemeente verblijft. In dit geval wordt de
belasting niet van de eerste overnachting geheven;
g. reeds uit hoofde van de Verordening watertoeristenbelasting ten behoeve van dezelfde
overnachting(en) belasting heeft betaald;
h. verblijf houdt in een gemeubileerde woning indien hij ter zake van het verblijf in of het ter
beschikking houden van die woning forensenbelasting is verschuldigd.
6

1.2.4 Ameland
Heffingsgrondslag
Ameland maakt onderscheid tussen een dagtarief voor de eerste dag en een nachttarief voor iedere
nacht dat verblijf wordt gehouden op het eiland. Zowel het dag- en nachttarief bedragen in 2019
€ 1,55. Voor het verblijf in een groepsaccommodatie geldt een afwijkend tarief van € 0,75.
Op Ameland wordt de toeristenbelasting zowel op basis van het werkelijk aantal overnachtingen, als
via een forfaitaire maatstaf in rekening gebracht. De forfaitaire heffingsmethodiek wordt alleen nog
toegepast als dat noodzakelijk is: bij vaste plaatsen en seizoensplaatsen op campings. De heffing voor
alle overige belastingcategorieën wordt gebaseerd op werkelijke overnachtingen.
-dagtarief
Art. 2a: een belasting terzake van het houden van verblijf tussen 00:00 uur tot 24:00 uur op de dag
van aankomst;
De toeristenbelasting voor de eerste dag wordt geheven via het bootkaartje van Wagenborg.
-nachttarief
Art. 2b: een belasting terzake van het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente
tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, welk verblijf volgt op het verblijf onder a.
Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing AMELAND
Omschrijving: mobiele kampeeronderderkomens
.. en stacaravans op een vaste jaarplaats die worden gebezigd
voor uitsluitend recreatief gebruik
.. en stacaravans op een vaste seizoenplaats die worden
gebezigd voor uitsluitend recreatief gebruik
.. op een seizoenplaats die worden gebezigd voor uitsluitend
recreatief gebruik
.. op een toeristische plaats die worden gebezigd voor
uitsluitend recreatief gebruik, voorseizoensarrangement
.. op een toeristische plaats die worden gebezigd voor
uitsluitend recreatief gebruik, naseizoenarrangement
.. op een toeristische plaats die worden gebezigd voor
uitsluitend recreatief gebruik, maandarrangement

Personen

Nachten

Maatstaf

2,5

58,5

146,3

Heffing per
plaats
€ 226,69

2,3

52,9

121,7

€ 188,59

2,6

51,5

133,9

€ 207,55

2,2

30

66,0

€ 102,30

2,2

18

39,6

€ 61,38

2,1

12

25,2

€ 39,06

Voorlopige aanslagen worden in ieder geval opgelegd aan aanbieders van overnachtingen die over de
twee belastingjaren voorafgaande aan het huidige belastingjaar gemiddeld genomen meer dan 5.000
overnachtingen hebben aangeboden. (bron: Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2018)
De gemeente legt geen voorlopige aanslagen meer op aan verhuurders met minder dan 5000
overnachtingen p/j. Die categorie ontvangt na afloop van het belastingjaar een definitieve aanslag
toeristenbelasting.
Vrijstellingen
1. De belasting wordt niet geheven ter zake van het houden van verblijf, al dan niet gevolgd door
overnachting, door degene die de leeftijd van vier jaren nog niet heeft bereikt.
2. De belasting wordt niet geheven ter zake van het houden van verblijf als bedoeld in artikel 2 sub b,
in een gemeubileerde woning, indien ter zake van het verblijf in of het ter beschikking houden van
die woning forensenbelasting is verschuldigd.
3. De belasting wordt niet geheven ter zake van het houden van verblijf als bedoeld in artikel 2 sub a
van een forens.
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1.2.5 Schiermonnikoog
Heffingsgrondslag
Schiermonnikoog maakt onderscheid tussen een dagtarief voor de eerste dag en een nachttarief voor
iedere nacht dat verblijf wordt gehouden op het eiland. Alleen bij Schiemronnikoog is er een verschil
tussen het nacht- en het dagtarief. Het dagtarief bedraagt € 1,79. Het nachttarief bedraagt € 1,58.
-dagtarief
Art. 1f: een belasting terzake van het houden van verblijf tussen 06:00 uur tot 21:00 uur op de dag
van aankomst;
De toeristenbelasting voor de eerste dag wordt geheven via het bootkaartje van Wagenborg.
-nachttarief
De belasting wordt geheven naar het aantal malen c.q. etmalen of een gedeelte daarvan, dat een
persoon binnen de gemeente heeft overnacht c.q. verblijf heeft gehouden.
Bij vakantie-onderkomens en niet beroepsmatig verhuurde ruimten wordt de toeristenbelasting
berekend aan de hand van de volgende grondslag: (u x v) (y x z).

Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing SCHIERMONNIKOOG
Omschrijving:

kengetal

(u) het werkelijk aantal slaapplaatsen

variabel

(v) gemiddelde benuttingspercentage

75%

(y) maximale aantal overnachtingenper belastingjaar bij normaal gebruik

365

(z) gemiddelde bezettingspercentage van het maximum

44%

(z’)gemiddelde bezettingspercentage van het maximum bij kampeerboerderijen

30%

Omschrijving:

Maatstaf

Vakantieonderkomens en niet beroepsmatig verhuurde
ruimten
Kampeerboerderijen

120,45

Heffing per
slaapplaats
€ 190,31

82,125

€ 129,76

Vrijstellingen
1. De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf door degene, die verblijf houdt in een
gemeubileerde woning indien hij ter zake van het verblijf in of het ter beschikking houden van die
woning forensenbelasting is verschuldigd.
2. De belasting wordt niet geheven ter zake van het houden van verblijf als bedoeld in artikel 2 bij
verblijf van één dag of een gedeelte daarvan door een forens.
Hoewel niet expliciet benoemd geldt óók bij Schiermonnikoog een leeftijdsvrijstelling voor kinderen
jongeren dan vier jaar. De verordening van Schiermonnikoog stelt dat alleen voor een betaalde
overtocht toeristenbelasting is verschuldigd. Aangezien kinderen jonger dan vier jaar gratis met
Wagenborg naar Schiermonnikoog kunnen, valt ook deze groep onder de vrijstelling van
toeristenbelasting.
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2/ Vergelijking watertoeristenbelasting 2019
2.1 Samenvatting
Drie van de vijf Waddeneilanden kennen naast de veordening toeristenbelasting nog een een
verordening watertoeristenbelasting. Het gaat om de gemeenten Texel, Vlieland en Terschelling.
Bij de andere vallen de watertoeristen onder het bereik van de verordening toeristenbelasting.
1.

Onderscheid dag- en nachttarief?
Watertoeristenbelasting per aankomst/overnachting
2019
2019
2018
dag
nacht

Toename

Texel

€ 1,75

n.v.t.

€ 1,85

6%

Vlieland

€ 1,70

€ 1,70

€ 1,70

0%

Terschelling
€ 1,65
€ 1,70
€ 1,70
Tabel 1: tarieven watertoeristenbelasting 2018/2019 per eiland

3%

De gemeente Texel kent alleen een tarief voor nachtverblijf. Vlieland en Terschelling heffen óók
watertoeristenbelasting bij verbijf dat uitsluitend overdrag plaats vindt.
2. Wijze van heffen
-Vlieland heft de belasting middels een aanslag, welke moet worden betaald binnen 30 dagen na
dagtekening van de aanslag.
-Texel heft de belasting middels een aanslag welke moet worden betaald binnen 30 dagen na
dagtekening van de aanslag. Bij afwijking kan worden geheven bij wege van gedagtekende
schriftelijke kennisgeving, welke dan moet worden betaald op het moment van uitreiking.
-Terschelling heft de belasting middels uitreiking of toezending van een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving. Betaling geschiedt op het moment van uitreiken of binnen één maand na dagtekening
van de kennisgeving.
3. Belastbaar feit
Voor alle drie de eilanden geldt het belastbare feit: het binnen de gemeente op een vaartuig verblijf
houden, door personenen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie
personen zijn ingeschreven.
4. Belastingplichtige
Bij Texel en Terschelling is de belastingplichtige diegene die gelegenheid biedt tot verblijf aan hem
ter beschikking staande ligplaatsen, danwel op hem ter beschikking staande vaartuigen.
Bij Vlieland is de belastingplichtige de eigenaar, pachter, huurder of gebruiker van een in de
verordening afgebakend watergebied.
5.

Vrijstellingen
kinderen
< 4 jaar

werkforens

verzorgden /
verpleegden

Texel

X*

V

V

Vlieland

V

V

V

V**

V

V

Terschelling

Tabel 3: vrijstellingen per eiland
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-kinderen:
Vlieland en Terschelling kennen een vrijstelling voor kinderen jonger dan 4 jaar. De gemeente Texel
kent deze vrijstelling niet.
**De gemeente Terschelling gaat het meest ver bij deze vrijstelling. Voor de eerste dag geldt bij
Terschelling namelijk een ruimere vrijstelling: kinderen < twaalf jaar zijn vrijgesteld van de
dagbelasting.
-scholieren:
*Alleen de gemeente Texel heeft een aparte vrijstelling opgenomen voor als het een schoolreis en/of
werkweek betreft, georganiseerd door een van overheidswege erkende onderwijsinstelling.
In feite valt kent de verordening van Terschelling indirect ook deze bepaling voor de eerste dag.
Immers bij de gemeente Terschelling zijn kinderen jonger dan 12 jaar vrijgsteld van
toeristenbelasting voor de eerste dag.
-werkforensen:
Alle drie de eilanden kennen deze vrijstelling. Opvallend is dat Terschelling deze vrijstelling wél kent
voor de verordening watertoeristenbelasting, maar niet voor de verordening toeristenbelasting. Het
lijkt logisch om de beide verordeningen van Terschelling op dit punt gelijk te trekken.
-verzorgden/verpleegden:
Alle drie de eilanden kennen deze vrijstelling voor personenen die verblijven aan boor dvan een
vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen,
van hulpbehoevende of van bejaarden.
Opvallend is dat Vlieland deze vrijstelling wél kent voor de verordening watertoeristenbelasting,
maar niet voor de verordening toeristenbelasting. Het lijkt logischom de beide verordeningen van
Vlieland op dit punt gelijk te trekken.
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2.2 Uitwerking per eiland
2.2.1 Texel
1. Belastingtarief
De gemeente Texel kent alleen een tarief voor nachtverblijf. Dat tarief bedraagt € 1,85 per
overnachting. Dit is overigens gelijk aan het tarief uit de verordening toeristenbelasting.
2. Wijze van heffen
Texel heft de belasting middels een aanslag welke moet worden betaald binnen 30 dagen na
dagtekening van de aanslag. Bij afwijking kan worden geheven bij wege van gedagtekende
schriftelijke kennisgeving, welke dan moet worden betaald op het moment van uitreiking.
3. Belastbaar feit
Het binnen de gemeente op een vaartuig verblijf houden, door personenen die niet als ingezetene
met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
4. Belastingplichtige
Bij Texel is de belastingplichtige diegene die gelegenheid biedt tot verblijf aan hem ter beschikking
staande ligplaatsen, danwel op hem ter beschikking staande vaartuigen.
5. Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:
1. aan boord van een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van
zieken of van hulpbehoevenden;
2. waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de verordening op de heffing en invordering van
toeristenbelasting;
3. dat gebeurt ter uitvoering van beroeps- of bedrijfswerkzaamheden;
4. als het een schoolreis en/of werkweek betreft, georganiseerd door een van overheidswege
erkende onderwijsinstelling.
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2.2.2 Vlieland
1. Belastingtarief
De gemeente Vlieland kent een tarief per etmaal of deel van een etmaal. Dat tarief bedraagt € 1,70
per persoon vanaf vier jaar. Dit is overigens gelijk aan het tarief uit de verordening
toeristenbelasting.
2. Wijze van heffen
Vlieland heft de belasting middels een aanslag, welke moet worden betaald binnen 30 dagen na
dagtekening van de aanslag.
3. Belastbaar feit
Het binnen de gemeente op een vaartuig verblijf houden, door personenen die niet als ingezetene
met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
4. Belastingplichtige
Bij Vlieland is de belastingplichtige de eigenaar, pachter, huurder of gebruiker van een in de
verordening afgebakend watergebied.
5. Vrijstellingen
1. De belasting wordt niet geheven ter zake van hen die verblijf houden aan boord van:
Een vaartuig, dat is ingericht en gebruikt wordt tot verpleging of verzorging van zieken, van
gebrekkigen, van hulpbehoevenden of ouden van dagen; kano’s roei- en volgboten;
2. De belasting wordt niet geheven van hen;
Die op last of bevel van de overheid tijdelijk in de gemeente verblijf houdt die uit hoofd van zijn
beroep binnen de gemeente werkzaam is.
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2.2.3 Terschelling
1. Belastingtarief
De gemeente Terschelling kent een dagtarief en een nachttarief. Dat tarief bedraagt € 1,70 per
persoon. Dit is overigens gelijk aan het tarief uit de verordening toeristenbelasting.
2. Wijze van heffen
Terschelling heft de belasting middels uitreiking of toezending van een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving. Betaling geschiedt op het moment van uitreiken of binnen één maand na dagtekening
van de kennisgeving.
3. Belastbaar feit
Het binnen de gemeente op een vaartuig verblijf houden, door personenen die niet als ingezetene
met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.
4. Belastingplichtige
Bij Terschelling is de belastingplichtige diegene die gelegenheid biedt tot verblijf aan hem ter
beschikking staande ligplaatsen, danwel op hem ter beschikking staande vaartuigen.
5. Vrijstellingen
1.
De belasting, bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel a, wordt niet geheven ter zake van het
verblijf door personen die jonger zijn dan 12 jaar.
2.
De belasting, bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel b, wordt niet geheven ter zake van het
verblijf door degene die verblijf houdt aan boord van een vaartuig:
a. en die de leeftijd van vier jaar nog niet heeft bereikt;
b. dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van
hulpbehoevenden of van bejaarden;
c. dat zicht op last of bevel van de overheid in het gemeentlijk watergebied bevindt;
d. tot het tijdelijk uit hoofde van zijn beroep of functie binnen de gemeente tegen betaling verrichten
van werkzaamheden;
e. en nachtverblijf houdt bij een bloed- pf aanverwant tot en met de tweede graad in de rechte lijn,
die als ingezetenen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven;
f. e als bezoeker van een begrafenis of van een graf van een bloed- of aanverwant tot en met de
tweede graad in rechte lijn, tijdelijk binnen de gemeente verblijft. Ind it geval wordt de belasting niet
van het eerste en het tweede etmaal geheven.
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