
 

 
 
Toelichting bij het aangiftebiljet logiescapaciteit toeristenbelasting  
 
In het aangiftebiljet logiescapaciteit wordt u verzocht om nadere informatie te geven over uw 
logiesaccommodatie. Deze gegevens zijn nodig voor een correcte uitvoering van de 
toeristenbelasting. Het aangifteformulier logiescapaciteit kunt u ook gebruiken om wijzigingen 
door te geven. 
 
Toeristenbelasting 
Op Terschelling worden twee soorten toeristenbelasting geheven; 
1. een belasting voor het houden van verblijf tussen 7.00 uur en 23.00 uur op de dag van 

aankomst; 
2. een belasting voor het houden van verblijf met overnachten in vakantieonderkomens, 

hotels, pensions, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, 
op vaste standplaatsen, in groepsverblijven of anderszins, welk verblijf volgt op het 
verblijf bedoeld in onderdeel 1. 

 
De belasting voor het houden van verblijf tussen 7.00 uur en 23.00 uur wordt via het 
bootkaartje van de rederijen geheven. Uitzonderingen, vrijstellingen en teruggaven voor deze 
eerste dag worden niet verleend.  
 
De belasting voor het houden van verblijf met overnachtingen wordt via de logiesverstrekker 
geheven. De logiesverstrekkers hebben het recht de belasting aan hun gasten door te 
berekenen. Bij het doorberekenen van de toeristenbelasting mag ten hoogste het geldende 
belastingtarief worden doorberekend.  Een gast kan voor vrijstelling wegens werkbezoek en 
dergelijke in aanmerking komen. In geval van een vrijstelling hoeft geen toeristenbelasting in 
rekening gebracht te worden. 
 
Wel of geen aangifte toeristenbelasting doen? 
 U kunt er voor kiezen om geen aangifte toeristenbelasting van het werkelijke aantal 

overnachtingen te doen.  

1: Doet u geen aangifte, dan zult u een aanslag ontvangen die gebaseerd is op het 
forfaitair aantal overnachtingen; 

-  Dit wordt bepaald op het aantal slaapplaatsen per vakantie-onderkomen, hotel, 
pension, mobiel kampeeronderkomen, niet-beroepsmatig verhuurde ruimte, vaste 
standplaats en groepsverblijf. 

- Het forfaitair aantal overnachtingen is al volgt bepaald; 

 a. vakantie-onderkomens   
  slaapplaats 1 & 2 bepaald op 150; 
  slaapplaats 3 & 4 bepaald op 140; 
  slaapplaats 5 & meer bepaald op 130; 
 b. hotels en pensions bepaald op 150; 
 c. mobiele kampeeronderkomens bepaald op 50; 
 d. niet-beroepsmatig verhuurde ruimten bepaald op 55; 
 e. vaste standplaatsen bepaald op 80; 

f. groepsverblijven bepaald op 75. 
 

Voorbeeld: Uw vakantie-onderkomen beschikt over 6 bedden, u zult een aanslag 
ontvangen voor 840 overnachtingen. De berekening is als volgt;  
Slaapplaats 1 & 2; 150 + 150 = 300 
Slaapplaats 3 & 4; 140 + 140 = 280 
Slaapplaats 5 & 6; 130 + 130 = 260 
Totaal               840       

           
  



 

       

U kunt er voor kiezen om wel aangifte toeristenbelasting van het werkelijke aantal 
overnachtingen te doen. 

2:  Wanneer u aangifte doet van het werkelijke aantal overnachtingen , ontvangt u een 
aanslag voor het aantal door u opgegeven overnachtingen. Deze aangifte moet 
gespecificeerd zijn. Indien de specificatie niet aan onderstaande eisen voldoet, zal 
deze niet in behandeling worden genomen. 

 
Specificatie van het aantal overnachtingen  
U dient per accommodatie een overzicht bij te voegen waaruit het gebruik van de 
accommodatie voldoende blijkt. Dit overzicht dient (minimaal) de volgende gegevens te 
bevatten:  

- De specificatie dient het gehele jaar te omvatten. Indien u in een periode van het jaar 
niet verhuurt dient u deze periode ook in het overzicht op te nemen, waarbij u 
aangeeft dat de accommodatie leeg stond en niet werd verhuurd.  

- datum van aankomst en datum van vertrek van de gebruiker(s) van de accommodatie 
(ook van uw eigen gebruik); 

- naam, adres en woonplaats van de gebruiker(s); 
- aantal personen vanaf de leeftijd van vier jaar dat de accommodatie heeft gebruikt; 
- aantal belaste overnachtingen (aantal overnachtingen x aantal personen) 
- aantal vrijgestelde overnachtingen (aantal overnachtingen x aantal personen) 

inclusief reden van de door u verleende vrijstelling. 
 
Aangifte van alle accommodaties doen 
Hebt u meerdere soorten logiesaccommodaties (appartementen, stacaravans, tenten, enz.) 
dan dient u per soort logiesaccommodaties aangifte te doen. Het is niet mogelijk om van een 
gedeelte wel aangifte te doen en van een ander gedeelte niet.  
Als u bijvoorbeeld twee appartementen heeft dan kunt u niet voor één appartement het 
werkelijke aantal overnachtingen afrekenen en voor het andere appartement voor het 
forfaitaire aantal kiezen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een camping. U kunt alleen 
aangifte doen van de overnachtingen in alle soorten accommodaties (tenten, caravans etc.) 
 
Overnachtingen en Toeristenbelasting  
Toeristenbelasting heeft betrekking op alle overnachtingen van alle personen vanaf de 
leeftijd van 4 jaar die geen inwoner van Terschelling zijn en die niet onder een 
vrijstellingbepaling vallen. Dat betekent dat de overnachtingen van uw familieleden 
meetellen, die in uw logiesaccommodatie overnachten en dat de overnachtingen meetellen 
van niet-eilander eigenaren die in hun eigen onderkomen overnachten.  
Voor elke overnachting bij een logiesverstrekker is toeristenbelasting verschuldigd. De 
toeristenbelasting die in het bootkaartje is betaald staat hier los van.  
 
Tenslotte 
Indien u na het lezen van het voorgaande nog vragen hebt met betrekking tot de 
gemeentelijke belastingen kunt u contact opnemen op de hierna volgende wijze:   
 
- Per post aan: 
  De Heffingsambtenaar van de Gemeente Terschelling,  

  Postbus 14 
  8880 AA West - Terschelling. 
- Telefonisch op 0562-446244/ fax 0562-446299. 
- Per e-mail aan: belastingen@terschelling.nl  
- website gemeente Terschelling: www.terschelling.nl 
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