Toeristenbelasting &
Forensenbelasting 2021
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Toeristenbelasting en forensenbelasting
De gemeente Putten kent 2 soorten belasting voor toeristisch verblijf: forensenbelasting en
toeristenbelasting. Mensen die in Putten overnachten en hier niet officieel wonen betalen
forensenbelasting of toeristenbelasting. Door deze belasting te betalen, dragen de toeristen
een steentje bij aan de toeristische voorzieningen. Zo investeren we elk jaar in de fiets- en
wandelpaden, picknickplekken, toeristische informatie (de VVV, digitale kalender, toeristische
wegwijzers), het zwembad en recreatiegebieden als de Krachtighuizerheide.
Hoe weet u of u toeristenbelasting of forensenbelasting moet betalen? Om dit duidelijk te
maken hebben we in deze folder een aantal veel voorkomende situaties uitgewerkt. De voorbeelden maken duidelijk of u forensenbelasting en/of toeristenbelasting betaalt.

Meer weten? Neem gerust
contact met ons op

Biedt u een overnachtingsgelegenheid aan of gaat u dit doen?

Met deze folder geven wij u aanvullende
informatie over toeristenbelasting en forensenbelasting. Heeft u nog vragen of wilt u
graag meer informatie ontvangen? Neem
dan contact op met de gemeente Putten via
telefoonnummer (0341) 359 754 of stuur een
e-mail: belastingen@putten.nl.

Dan bent u verplicht dit bij de gemeente te
melden. Dit kan via telefoonnummer (0341)
359 754 of stuur een e-mail naar belastingen@putten.nl.Wij maken vervolgens afspraken met u over de registratie van de
overnachtingen. U hoort van ons waar de
registratie aan moet voldoen en hoe de
afrekening verloopt.

Bent u inwoner van Putten?
Dan betaalt u als inwoner van de gemeente Putten gemeentelijke belastingen. U betaalt dan
voor uzelf geen forensenbelasting en toeristenbelasting. Uiteraard betalen uw gasten in de
recreatiewoning of stacaravan wél toeristenbelasting.
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Toeristenbelasting
Wanneer betaalt u toeristenbelasting?
U betaalt toeristenbelasting als u:
•
kort verblijft in de gemeente Putten (minder dan 90 dagen);
•
voor langere tijd verblijft in een kampeermiddel, zoals een tent of toercaravan.
De toeristenbelasting betaalt u aan de verhuurder, die het vervolgens afdraagt aan de
gemeente. Het tarief geldt per persoon per overnachting, ook voor kinderen. Voor
kampeermiddelen op een seizoenplaats geldt een vast bedrag voor ieder onderkomen
per seizoen. Ook mensen die zonder toeristische bedoeling, bijvoorbeeld voor zaken naar
de regio komen, betalen toeristenbelasting.

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

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 de schoolvakanties
verhuurt de familie Jansen het chalet aan
toeristen.

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

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.
Meneer Jansen hoeft géén forensenbelasting te betalen, hij is namelijk inwoner van
gemeente Putten.
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Jan en Marloes betalen toeristenbelasting
aan de campingeigenaar. Dit kan een vast
bedrag zijn en is afhankelijk van de afspraken die het recreatie-bedrijf met de gemeente heeft gemaakt.

Tarieven toeristenbelasting 2021
Categorie			Type onderkomen			Tarief
Mobiele kampeeronderkomens
Tent, vouwwagen, camper en
€1,28*
en groepsaccommodaties		
toercaravan
Hotel				Hotel				€1,79*
Overig				
Alle onderkomens die niet onder
€1,53*
				bovengenoemde categorieën vallen,
				zoals: chalets, stacaravans, bungalows,
				zomerhuisjes, gedeelten van woningen
* per persoon per overnachting
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Forensenbelasting
Wanneer betaalt u forensenbelasting?
U betaalt forensenbelasting als u voldoet aan elk van deze kenmerken:
•
u heeft een gemeubileerde recreatiewoning of stacaravan in de gemeente Putten in gebruik;
•
u bent niet in de gemeente Putten ingeschreven;
•
u heeft per jaar 90 dagen of meer de beschikking over deze recreatiewoning of stacaravan.
Het is niet van belang hoeveel dagen de woning daadwerkelijk gebruikt wordt. En ook niet of
dat in de wintermaanden wel of niet mogelijk is. Het maakt niet uit of de stacaravan op eigen
grond staat of dat u deze grond huurt. Ook maakt het niet uit of de stacaravan in uw bezit is
of dat u deze huurt.

Voorbeeld 1

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 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 Arends betaalt € 563,00 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.

Familie Pietsersen betaalt € 238,00 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 betaalt de familie Pietersen ook
toeristenbelasting, namelijk 100 x het aantal
personen x € 1,53. Deze brengen zij in rekening bij hun gasten.
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Tarieven forensenbelasting 2021
Het tarief voor forensenbelasting is afhankelijk van de OZB-waarde van uw onderkomen.
Is er geen OZB-waarde vastgesteld? Uw onderkomen is dan ingedeeld in de laagste waardeklasse.
OZB-waarde van uw onderkomen		
Tariefklasse		
Tarief
Minder dan € 63.000,00			
Tarief 1			
€ 238,00
€ 63.000,00 tot € 115.000,00			
Tarief 2 			
€ 395,00
€ 115.000,00 tot € 240.000,00		
Tarief 3			
€ 563,00
€ 240.000,00 tot € 380.000,00		
Tarief 4			
€ 858,00
€ 380.000,00 tot € 510.000,00		
Tarief 5			
€ 1.126,00
€ 510.000,00 of meer			
Tarief 6			
€ 1.408,00
U ontvangt de aanslag forensenbelasting
van de gemeente. De parkbeheerder geeft
aan de gemeente door welke recreanten
forensenbelasting moeten betalen. Is er
geen parkbeheer of bent u eigenaar van een
recreatiewoning die niet op een park staat?
Dan beoordeelt de gemeente of u forensenbelasting of toeristenbelasting moet
betalen.
Heeft u uw onderkomen minder dan 90
dagen ter beschikking gehad? Bijvoorbeeld
door verkoop? Dan ontvang u geen aanslag

forensenbelasting voor dat jaar. Bij meer
dan 275 dagen verhuur aan toeristen ontvangt u achteraf een vermindering van de
aanslag forensenbelasting.
Eenvoudig betalen via automatische incasso
Maakt u al gebruik van automatische incasso? Het bedrag wordt dan in twee maandelijkse termijnen afgeschreven van uw
betaalrekening. Heeft u nog geen machtiging voor automatische incasso afgegeven?
Vraag deze aan via www.putten.nl/incasso.
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