
 

 Pag. 1 van 4 

TOERISTENBELASTING 

Aanleiding : notitie (water)toeristenbelasting (n.a.v. informatiebijeenkomst 8 december 2022) 

Datum  : 22 december 2022 

Inleiding 

Tijdens de informatiebijeenkomst van 8 december 2022 is er een aantal vragen gesteld over de 

invoering van de (water)toeristenbelasting per 1 januari 2023. Ok zijn er naar aanleiding van deze 

informatiebijeenkomst per e-mail nog vragen gesteld.  

In deze notitie staan de vragen en antwoorden, zodat dit voor alle betrokkenen  duidelijk is 

vastgelegd.  

Vragen & antwoorden 

De vragen zijn genummerd en de antwoorden staan zijn cursief onder de vraag. 

Algemeen 

1. Als iemand in Groningen woont en zijn bedrijf is gevestigd in de gemeente Smallingerland en de 

overnachting wordt betaald vanuit het bedrijfsaccount. Dient er dan toeristenbelasting in 

rekening gebracht te worden? 

 

Het belastbaar feit in de voornoemde voorbeeldcasus,  is een overnachting tegen een 

vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de gemeente staan 

ingeschreven. Wie de overnachting betaald, is dan niet bepalend. In dit voorbeeld is er dan ook 

toeristenbelasting verschuldigd.  

 

2. Waar is informatie over de (water)toeristenbelasting te vinden? 

 

De informatie over de (water)toeristenbelasting is (op korte termijn) te vinden op de website 

van de gemeente Smallingerland. Hier vind u ook de verordening toeristenbelasting en de 

verordening watertoeristenbelasting , waarin de regels ten behoeve van de 

(water)toeristenbelasting zijn opgenomen en vastgelegd.  

 

3. Geldt er een minimum aantal gasten voor de (water)toeristenbelasting? 

 

Nee, er is geen minimum aantal gasten ten behoeve van verplichting om 

(water)toeristenbelasting te innen als eigenaar van een logiesbedrijf. Alle personen, die verblijf 

houden in onze gemeente en hier niet woonachtig zijn, moeten (water)toeristenbelasting 

betalen.  

 

4. Geldt er een minimum- dan wel maximum duur voor de (water)toeristenbelasting? 

 

Er geldt een minimum duur voor het betalen van de (water)toeristenbelasting. De 

toeristenbelasting wordt per persoon per overnachting in rekening gebracht met een minimum 

van 1 overnachting. De watertoeristenbelasting wordt per persoon per etmaal (24 uur) in 

rekening gebracht met als minimum 1 overnachting. Er is geen maximum gesteld aan het aantal 

overnachtingen in de verordening watertoeristenbelasting en de verordening toeristenbelasting. 
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5. Wat is de grondslag voor zowel de watertoeristenbelasting als de toeristenbelasting? 

 

De grondslag voor de toeristenbelasting is dat iedereen die tegen een vergoeding in welke 

vorm dan ook in een verblijf ten behoeve van overnachting verblijft binnen de gemeente 

toeristenbelasting is verschuldigd, tenzij deze person(en) woonachtig zijn in binnen de 

gemeente Smallingerland. 

 

De grondslag voor de watertoeristenbelasting is dat iedereen die tegen een vergoeding in 

welke vorm dan ook in een verblijf, zijnde een vaartuig of woonark,  ten behoeve van 

overnachting verblijft binnen de wateren van de gemeente watertoeristenbelasting is 

verschuldigd, tenzij deze person(en) woonachtig zijn in binnen de gemeente Smallingerland. 

 

6. Zijn er ook vrijstellingen voor de plicht tot betaling van de (water)toeristenbelasting? 

 

Er zijn vrijstellingen opgenomen voor de (water)toeristenbelasting. In artikel 4 van de 

verordening toeristenbelasting en artikel 4 van de verordening watertoeristenbelasting zijn de 

vrijstellingen voor de (water)toeristenbelasting opgenomen. De meest in het oog springende 

vrijstellingen zijn deze ten behoeve van educatieve doeleinden (bijvoorbeeld schoolreisjes) en 

voor kinderen tot 16 jaar.  

 

7. Hoe gaat de inning van de (water)toeristenbelasting in z'n werk? 

 

De eigenaar van het logiesbedrijf is verantwoordelijk voor het opleggen en innen van de 

(water)toeristenbelasting in een kalenderjaar. Na afloop van een kalenderjaar zal de geïnde 

(water)toeristenbelasting afgedragen worden aan de gemeente Smallingerland. 

 

Voorde vastlegging van de opgelegde en geïnde (water)toeristenbelasting, dient de eigenaar 

van het logiesbedrijf een nachtregister bij te houden. In dit nachtregister staan de 

overnachtingen (op datum) en het aantal overnachtingen per datum.  

 

Dit nachtregister is op dit moment nog vormvrij, als het maar duidelijk is hoeveel personen een 

overnachting hebben gehad op welke datum.  

 

Voor een idee van hoe een nachtregister eruit kan zien, sturen wij aan de logiesbedrijven een 

voorbeeld van een nachtregister toe. Dit voorbeeld, zoals besproken tijdens de 

informatiebijeenkomst van 8 december 2022, is een nachtregister dat kan worden gebruikt als 

administratie van de in rekening gebrachte (water)toeristenbelasting.  

 

Het nachtregister dient als bewijsmiddel voor het aantal overnachtingen dat valt onder de 

regels van de (water)toeristenbelasting voor het geval er een controle zal zijn vanuit de 

gemeente Smallingerland.  

 

De provincie Fryslân onderzoekt samen met de gemeenten de mogelijkheid om een digitaal 

nachtregister in te voeren. Wanneer daar meer over bekend is volgt hierover een 

informatiebijeenkomst 

 

 



 

 Pag. 3 van 4 

8. Wat wordt er gedaan door de gemeente Smallingerland met de geïnde 

(water)toeristenbelasting? 

 

Het totale geínde (water)toeristenbelasting min de gemaakte kosten voor het innen komt ten 

goede aan de toeristische sector in de gemeente Smallingerland.  

 

9. Is er ook een digitaal nachtregister dat gekoppeld is aan het aangiftesysteem (digitaal 

aangifteloket van de gemeente Smallingerland)? 

 

Er is op dit moment nog geen digitaal nachtregister, van waaruit de gegevens automatisch in 

het belastingsysteem van de gemeente Smallingerland wordt geladen. Mogelijk komt dit 

systeem er in de toekomst wel, want de provincie Fryslân is (samen met de Friese gemeenten) 

bezig om hiervoor een aanbieder te vinden.  

Toeristenbelasting (specifiek) 

10. Hoe gaat de gemeente Smallingerland toeristenbelasting heffen op de (gratis) camperplaatsen? 

 

De grondslag voor de toeristenbelasting is een betaalde overnachting. Voor een gratis 

overnachting op de ligplekken van de Marrekrite is geen toeristenbelasting verschuldigd. Voor 

betaalde camperplaatsen en passantenplekken in de gemeentelijke jachthavens gaat de inning 

van de toeristenbelasting via de aan/uit app.  

 

11. Hoe gaat de gemeente Smallingerland toeristenbelasting heffen op de kampeerplaatsen tijdens 

het Veenhoopfestival? 

 

Bij dit festival is een tijdelijke kampeerterrein, dat vanuit de organisatie van het evenement 

wordt aangeboden. Ook hier gelden de criteria, dat bij overnachting tegen vergoeding de 

toeristenbelasting verschuldigd is.  

 

12. Waar worden de kosten van de handhavers van bekostigd? 

 

De kosten, die de gemeente maakt ten behoeve van de uitvoering van de 

(water)toeristenbelasting wordt van de inkomsten afgetrokken, alvorens het overblijvende deel 

van de inkomsten ten goede van de toeristische sector zal komen.  

Watertoeristenbelasting (specifiek) 

13. Wat is de verhouding tussen het liggeld voor een ligplaats van een vaartuig (€ 40,-- per jaar) 

dan wel een woonark (€ 135,-- per jaar) en de kosten voor het verblijf per eenheid (etmaal)? 

 

Er is een tarief van € 1,50 per persoon per etmaal verblijf voor de watertoeristenbelasting. 

Daarnaast zijn er nog vaste ligplaatsen nog tarieven van € 40,-- per jaar voor vaartuigen en  

€ 135,-- per jaar voor een woonark.  
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14. Hoe gaat de gemeente Smallingerland watertoeristenbelasting heffen op de Marrekrite 

steigers? 

 

De ligplaatsen op de Marrekrite zijn gratis. Er kan pas (water)toeristenbelasting worden 

geheven, als er sprake is van overnachting c.q. verblijf waarvoor betaald wordt. Er zal dan ook 

geen watertoeristenbelasting betaald worden voor de ligplaatsen op de Marrekrite. 

 

15. Wat is de looptijd van het seizoen voor de watertoeristenbelasting? 

 

Er wordt in de verordening watertoeristenbelasting gewerkt met een kalenderjaar. Het tarief 

voor een verblijf is € 1,50 per persoon per etmaal (24 uur) en er is nog, zoals onder vraag 12 

genoemd een ligplaatstarief per jaar. Er zijn geen seizoenstarieven voor de 

watertoeristenbelasting. 

 

16. Wat is de periode waarover de inning van de watertoeristenbelasting zal worden gedaan? 

 

De watertoeristenbelasting wordt geheven per persoon en het aantal etmalen (minimaal 1) dat 

er een verblijf is op een vaartuig op het water van gemeente Smallingerland.  

 

17. Is het mogelijk dat er tarieven gelden voor seizoensligplaatsen of voor een tijdelijke ligplaats 

met betrekking tot de watertoeristenbelasting? 

 

In de huidige verordening watertoeristenbelasting, die op 20 december 2022 is vastgesteld is er 

geen regeling, inclusief tarieven voor tijdelijke ligplaatsen en seizoensligplaatsen opgenomen.  

 

18. Welke tarieven gelden er voor de gemeentelijke jachthavens? 

 

Voor de gemeentelijke jachthavens gelden dezelfde tarieven (en regels) met betrekking tot de 

watertoeristenbelasting, als in andere (particuliere) jachthavens. 

 

 

 

 


