Voorbeelden forensenbelasting en
toeristenbelasting in de gemeente Putten
Voorbeeld 1
Meneer Jansen woont in het dorp Putten en heeft een chalet op een park in Krachtighuizen.
Met zijn vrouw is hij bijna elk weekend te vinden in het chalet. In totaal meer dan 90 dagen per
jaar. In de schoolvakanties verhuurt de familie Jansen het chalet aan toeristen. De kinderen van
meneer en mevrouw Jansen maken ook wel eens een week gebruik van het chalet.


Meneer Jansen hoeft geen forensenbelasting te betalen, hij is namelijk inwoner van
gemeente Putten. Meneer Jansen betaalt toeristenbelasting over het totaal aantal
nachten dat het chalet verhuurd wordt aan toeristen (per persoon per nacht). Hij houdt
daarvoor een administratie bij.

Voorbeeld 2
Familie Arends uit Amsterdam heeft een recreatiewoning in Koudhoorn. Familie Arends bestaat
uit twee volwassenen en drie kinderen. In bijna alle schoolvakanties zijn zij in hun
recreatiewoning, daarnaast af en toe een weekend. In totaal ongeveer 60 dagen per jaar.
Zij verhuren hun recreatiewoning niet. De waarde van de recreatiewoning is € 150.000.


Familie Arends betaalt € 551,= aan forensenbelasting. Ook al zijn zij minder dan
90 dagen per jaar in hun recreatiewoning, zij hebben hier wel de beschikking over,
de recreatiewoning is namelijk niet verhuurd.

Voorbeeld 3
Familie Pietersen uit Rotterdam heeft een chalet op een park in Krachtighuizen. Familie
Pietersen bestaat uit twee volwassen en twee kinderen. Zelf zijn zij 40 dagen op vakantie in
Putten. De rest van de tijd staat het chalet op airbnb en booking.com en wordt regelmatig
verhuurd, in totaal 100 nachten. De waarde van het chalet is € 40.000.


Familie Pietsersen betaalt € 233,= aan forensenbelasting. Ook al zijn zij minder dan 90
dagen per jaar in hun recreatiewoning, zij hebben hier wel meer dan 90 dagen de
beschikking over. Daarnaast betalen zij toeristenbelasting 100 x het aantal personen x
€ 1,50.


Voorbeeld 4
Jan en Marloes uit Haarlem hebben voor hun toercaravan een seizoensplaats gehuurd op een
camping in Putten. In de weekenden gaan zij naar de toercaravan en in de zomervakantie vier
weken.


Jan en Marloes betalen € 187,85 toeristenbelasting aan de campingeigenaar. Dit is een
vast bedrag voor een seizoensplaats (van 1 april tot 1 oktober). Hoe vaak zij naar de
caravan gaan en met hoeveel personen zij zijn maakt voor het bedrag niet uit.

