Toelichting bij het aangiftebiljet logiescapaciteit forensenbelasting
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
forensenbelasting. Het aangifteformulier logiescapaciteit kunt u ook gebruiken om
wijzigingen door te geven.
Forensenbelasting
De forensenbelasting is van toepassing op eigenaren van (recreatie)woningen, die niet
woonachtig zijn op Terschelling. Het is een belasting die van toepassing is voor de
eigenaren van tweede woningen. De belasting is gebaseerd op artikel 223 van de
Gemeentewet.
De reden dat de gemeente forensenbelasting heft is in hoofdzaak het volgende:
De gemeente is onder andere belast met de aanleg en onderhoud van wegen / fietspaden,
instandhouding van de brandweer, openbare verlichting, bibliotheek, zwembad,
plantsoenen enzovoorts. De kosten voor deze voorziening kunnen niet alleen opgebracht
worden door de inwoners van Terschelling. Onder andere op basis van de grootte van de
bevolking, ontvangt de gemeente een uitkering van de rijksoverheid om die taken toch te
kunnen uitvoeren. Voor de bewoners van tweede woningen ontvangt de gemeente die
uitkering niet. Omdat zij ook van de gemeentelijke voorzieningen gebruik (kunnen) maken
wordt van hen in de vorm van forensenbelasting een bijdrage gevraagd.
Eigenaren van (recreatie)woningen die niet woonachtig zijn op Terschelling worden
forfaitair aangeslagen naar gelang het aantal bedden dat hun (recreatie)woning heeft, met
een maximum van 5 bedden. Het tarief per jaar voor forensenbelasting 2018 is € 229,35
per slaapplaats per woning, met een maximum van vijf slaapplaatsen. Het maximum
bedrag van deze aanslag is gesteld op € 1.146,75. De eigenaar heeft het recht bij het
verhuren van zijn object toeristenbelasting te vragen aan zijn gasten en deze zelf te
behouden; dit kan gezien worden als een tegemoetkoming in de kosten van de
forensenbelasting.
Het tarief voor de toeristenbelasting 2018 is vastgesteld op € 1,65 p.p.p.n voor alle
personen vanaf de leeftijd van 4 jaar en ouder die geen inwoner van Terschelling zijn en
die niet onder een vrijstellingsbepaling vallen.
Tenslotte
Mocht u na het lezen van het voorgaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Gemeente Terschelling
Team Ondersteuning
Belastingen & WOZ
Postbus 14
8880 AA West-Terschelling
Telefoon: 0562-446244 / Fax: 0562-446299
E-mail: belastingen@terschelling.nl

