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Toeristenbelasting 2021
Terschelling heeft veel voorzieningen voor toeristen. Zoals de fietspaden en wandelpaden, de bewaakte
stranden, het zwembad en de musea. Door de vele toeristen hebben de wegen en fietspaden ook meer
onderhoud nodig. Diverse activiteiten worden gesubsidieerd, zoals de VVV, het Oerol festival, de HTroeirace en de Berenloop. Ook zijn er zaken die op een toeristeneiland extra kosten met zich meebrengen,
zoals de brandweer en rampenbestrijding, het opruimen van zwerfvuil, vandalismebestrijding enzovoorts..
Daar is veel geld voor nodig. Om al deze voorzieningen in stand te kunnen houden wordt toeristenbelasting
geheven; op deze manier betalen de toeristen mee en komen de kosten niet alleen voor rekening van de
eilanders.
Toeristenbelasting
Sinds 1 januari 2006 wordt de toeristenbelasting als volgt geheven:
- In het bootkaartje
De toeristenbelasting voor de eerste dag is inbegrepen in het bootkaartje van de rederij.
In 2021 is dit tarief € 1,78 voor personen van twaalf jaar en ouder.
De mogelijkheid van teruggave van dit bedrag bij familie- en werkbezoek is afgeschaft.
- Bij de logiesverstrekker
Alle personen van vier jaar en ouder dienen toeristenbelasting te betalen aan hun logiesverstrekker. In
2021 is dit tarief € 1,78 per persoon van vier jaar en ouder per overnachting. Uw gastheer heeft het recht
de belasting aan zijn gasten door te berekenen. Hoe hij die doet, hangt af van de logiesverstrekker. Hij kan
de belasting in zijn tarieven verwerken, of hij kan het afzonderlijk in rekening brengen. In elk geval mag het
bedrag niet meer zijn dan € 1,78 per persoon van vier jaar of ouder per overnachting.
Vrijstellingen
In een aantal gevallen hoeft u geen toeristenbelasting aan uw logiesverstrekker te betalen:
- personen die jonger zijn dan vier jaar;
- wanneer u vanwege uw bedrijf of beroep tegen betaling werk op het eiland uitvoert;
- voor het bijwonen van een begrafenis (vrijstelling geldt voor één overnachting);
- wanneer u in de gemeente wonende familie bezoekt en ten huize van die familie overnacht.
Deze vrijstelling geldt dus alleen indien u thuis bij die familie verblijft, maar dus niet wanneer u in
een toeristische logiesaccommodatie van die familie verblijft;
In zo’n geval moet u dat voorafgaand aan uw verblijf aan de logiesverstrekker melden, zodat hij de heffing
van de toeristenbelasting achterwege kan laten. De logiesverstrekker mag gegevens van u vragen om te
kunnen beoordelen of u terecht om vrijstelling verzoekt. Mocht u na uw vertrek ontdekken dat u ten
onrechte toeristenbelasting hebt betaald, dan hoeft de logiesverstrekker de belasting niet (meer) terug te
betalen. Dan vervalt uw recht op vrijstelling.
Watertoeristenbelasting
Komt u zelf met een boot, watertaxi of charterschip naar het eiland? Dan betaalt de schipper watertoeristenbelasting aan de havenmeester. Het tarief is hetzelfde als van de “gewone” toeristenbelasting.
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
De gemeente Terschelling wenst u een prettig verblijf op het eiland.

