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Beste mevrouw Habes, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over . 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1  
Hebben de scoutingverenigingen Marshua, Niftarlake en de Jan Campert in voorgaande jaren 
toeristenbelasting moeten betalen? 
 
Antwoord 1  
Nee, in voorgaande jaren zijn door Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp 
en daarvoor Stichtse Vecht geen aanslagen toeristenbelasting opgelegd. 
 
Vraag 2  
Staat in de vergunningverlening vermeld dat zij toeristenbelasting moeten heffen als zij hun 
verenigingsgebouw verhuren over uitlenen aan andere verenigingen? 
 
Antwoord 2  
Nee, de grondslag voor de heffing van toeristenbelasting is de verordening toeristenbelasting en 
niet een vergunning. 
 
Vraag 3  
Kortom waren de verenigingen op de hoogte dat op enig moment de gemeenten hen (rechtstreeks 
of via een belastingsamenwerking) hen voor toeristenbelasting zou kunnen aanslaan? 
 
Antwoord 3  
Ja, de verenigingen hadden op de hoogte kunnen zijn. De verordening toeristenbelasting is 
gepubliceerd door de gemeente Stichtse Vecht en openbaar toegankelijk, zodat duidelijk is wie al 
dan niet belastingplichtig is en waarvoor. Voor scoutingverenigingen is geen vrijstelling 
opgenomen. 
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Vraag 4  
Was het college op voorhand door BghU geïnformeerd over deze aanslag/heffing? 
 
Antwoord 4  
Nee, BghU heeft het college op voorhand niet geïnformeerd dat scoutingverenigingen in de 
toeristenbelasting worden betrokken. BghU is gehouden de belastingverordeningen uit te voeren 
zoals deze door de raad van Stichtse Vecht zijn vastgesteld. Rekening wordt gehouden met de 
daarin opgenomen vrijstellingen. Voor scoutingverenigingen ontbreekt een dergelijke vrijstelling. 
 
Vraag 5  
Is het college met Maarssen 2000 van mening dat het verblijf door andere scoutinggroepen in 
scoutinggebouwen en terreinen, niet gezien moet worden als commerciële activiteit. Maar dat 
deze overnachtingen een educatief en trainingskarakter hebben. 
 
Antwoord 5  
Ja, het college deelt deze mening. 
 
Vraag 6  
Als het college de mening van Maarssen 2000 deelt, is het college bereid een vrijstellingsregeling 
in de APV op te nemen en deze aan de raad voor besluit voor te leggen? 
 
Antwoord 6  
Nee, een vrijstellingsregeling kan niet in de APV worden opgenomen, omdat de verordening 
toeristenbelasting van toepassing is. Het college onderzoekt nu hoe een vrijstellingsbepaling in de 
verordening toeristenbelasting kan worden opgenomen waaronder scoutingverenigingen kunnen 
vallen. Dat onderzoek is noodzakelijk omdat subjectieve vrijstellingen in een algemene 
belastingverordening, zoals de toeristenbelasting is, alleen mogelijk zijn als daar een objectieve en 
redelijke rechtvaardigingsgrond voor is. Bij de behandeling van de belastingverordeningen 2021 
komt het college met een raadsvoorstel voor opnemen van een vrijstellingsbepaling in de 
verordening toeristenbelasting 2021 die hieraan voldoet. 
 
Vraag 7  
In de APV is een hardheidsclausule opgenomen waarmee het college de bevoegdheid heeft af te 
wijken van de APV. Is het college bereid, zeker gelet op de financiële effecten in coronatijden, om 
de verenigingen over het jaar 2019 alsnog vrijstelling te geven? 
 
Antwoord 7  
Nee, de grondslag voor de heffing van toeristenbelasting is de verordening toeristenbelasting en 
niet de APV, zodat die hardheidsclausule niet kan worden toegepast. De verordening 
toeristenbelasting 2019 is met het in werking treden van de verordening toeristenbelasting 2020 
ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 
die datum hebben voorgedaan. Deze verordening kan niet meer gewijzigd worden. Dat betekent 
dat een vrijstellingsbepaling niet met terugwerkende kracht kan worden opgenomen. 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Marjolein Romijn 
Programmamanager Bestuur (en Dienstverlening) 
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Uw gegevens

Geslacht * vrouw

Voorletters * R.

Achternaam * Habes

E-mailadres * r.habes@planet.nl

Fractie * Maarssen 2000

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * toeristenbelasting Scoutingverenigingen

Inleiding * Naar aanleiding van het persbericht dat de scoutingsverenigingen 
Marshua, Nirtarlake en de Jan Campert een aanslag hebben gekregen 
vanuit de BghU voor 2019 en dat zij daarbij een zgn nachtregister over 
2019 dient aan te leveren heeft de fractie van Maarssen2000 de volgende 
vragen:

Vragen

Vraag 1 * Hebben de scoutingverengingen Marshua, Niftarlake en de Jan Campert 
in voorgaande jaren toeristenbelasting moeten betalen?

Vraag 2 * Staat in de vergunningverlening vermeld dat zij toeristenbelasting moeten 
heffen als zij hun verenigingsgebouw verhuren over uitlenen aan andere 
verenigingen?

Vraag 3 * Kortom waren de verennigingen op de hoogte dat op enige moment de 
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gemeente hen (rechtstreeks of via een belasitngsamenwerking) hen voor 
toeristenbelasting zou kunnen aanslaan?

Vraag 4 * Was het college op voorhand door BgUH geinformeerd over deze 
aanslag/heffing?

Vraag 5 * Is het college met Maarssen 2000 van mening dat het verblijf door andere 
scoutinggroepen in scoutinggebouwen en terreinen, niet gezien moet 
worden als commerciële activiteit. Maar dat deze overnachtingen een 
educatief en trainingskarakter hebben? 

Vraag 6 * Als het college de mening van Maarssen 2000 deelt, is het college bereid 
een vrijstellingsregeling in de APV op te nemen en deze aan de raad voor 
besluit voor te leggen?

Vraag 7 * In de APV is een hardheidsclausule opgenomen waarmee het college de 
bevoegdheid heeft af te wijken van de APV. Is het college bereid, zeker 
gelet op financiële effecten in coronatijden, om de verenigingen over het 
jaar 2019 alsnog vrijstelling te verlenen?

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* ja

Uw bijlage(n) * Toeristenbelasting 2019.pdf
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Wet- en regelgeving 

 

Toeristenbelasting  
 
 
 
Als gebruiker van een kampeerterrein of bivakaccommodatie kan het zijn dat je toeristenbelasting 
moet betalen. Vaak staat dit apart vermeld op de rekening die je krijgt na een overnachting. In dit 
infoblad staat achtergrondinformatie voor gasten en beheerders van kampeerterreinen en 
bivakaccommodaties.  
 
Wat is toeristenbelasting? 
Gemeenten heffen toeristenbelasting op grond van de Gemeentewet, artikel 224 en Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staat dat de gemeente toeristenbelasting kan heffen van 
personen die verblijven in de gemeente en niet ingeschreven zijn in de gemeentelijke 
basisadministratie.  
 
In een plaatselijke verordening worden de belastbare feiten verder uitgewerkt. Hieronder kan dus ook 
het belasten van kampeerders of gebruikers van groepsaccommodaties vallen. De belasting wordt 
geheven voor een verblijf binnen de gemeente door niet-ingezetenen, dus ook voor gasten van een 
Scoutingkampeerterrein of -bivakaccommodatie. Het feit of iemand toerist of geen toerist is, 
gebruikmaakt van een terrein of gebouw van een medeverenigingslid of lid is van een organisatie van 
sociale, culturele, educatieve of maatschappelijke aard, doet dus niet ter zake. De gemeente is echter 
vrij om hierop een uitzondering te maken. Een aantal gemeenten heft (nog) geen toeristenbelasting.  
 
Waarom toeristenbelasting? 
Een argument voor de heffing is dat de gemeente veel kosten maakt voor recreatie en toerisme. De 
belasting zou voor de gemeente een tegemoetkoming in die kosten zijn. Inning vindt plaats door de 
aanbieders van verblijfsaccommodaties: recreatieondernemers en hotelhouders. Toeristenbelasting 
mag worden doorberekend aan de gasten. Over het algemeen gebeurt dit ook, waarbij het bedrag al 
of niet expliciet op de rekening vermeld staat. 
 
Onder meer de Recron, een belangenvereniging voor Recreatiebedrijven, protesteert tegen de 
toeristenbelasting en de manier waarop deze geheven wordt. Veel gemeenten gebruiken de 
toeristenbelasting al jaren om gaten in de begroting te dichten in plaats van doelgerichte 
verbeteringen voor de toeristische voorzieningen te bewerkstelligen. De vrijheid die gemeenten 
hebben met betrekking tot de hoogte van de toeristenbelasting, werkt concurrentievervalsing in de 
hand. Alleen verblijfsrecreatie wordt aangeslagen, wat leidt tot een onverantwoorde druk op de 
verblijfsrecreatietarieven.  
 
Hoogte en berekening 
De hoogte van de toeristenbelasting kan per gemeente flink verschillen. Informatie hierover kun je bij 
de gemeente opvragen. Berekening van de hoogte van de belasting vindt voornamelijk op twee 
manieren plaats. De gemeente is vrij in haar keuze. Soms kan de beheerder van een kampeerterrein 
of accommodatie kiezen welk tarief de voorkeur heeft: 
 

 forfaitair tarief: de overnachtingen worden verrekend met een vast bedrag voor het hele jaar. 
De hoogte is afhankelijk van het soort onderkomen. Het aantal overnachtingen in de 
vergunning vormt hierbij het uitgangspunt. 

 

 Tarief naar werkelijke overnachtingen: alle overnachtingen worden belast met een tarief per 
overnachting per persoon. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het soort onderkomen. 
Het is nodig hiervoor een nachtregister bij te houden. Soms vertrekt de gemeente dit. 

 
Het aantal overnachtingen op Scoutingkampeerterreinen of in een bivakaccommodatie is vaak lager 
dan het maximumaantal dat in de vergunning staat. Daarom is de laatste berekening van het tarief 
meestal gunstiger. Het bijhouden van een nachtregister is vaak al verplicht in de vergunning of 
ontheffing. . 
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Bezwaar 
Als gebruiker van een kampeerterrein of bivakaccommodatie kun je geen bezwaar maken tegen de 
toeristenbelasting. De beheerder van het terrein of gebouw is vrij om het door te berekenen naar de 
gasten.  
 
Als beheerder van een Scoutingkampeerterreinen of -bivakaccommodatie kan het lonend zijn bezwaar 
te maken tegen het heffen van toeristenbelasting. De gemeente is niet verplicht voor Scouting een 
uitzondering te maken, maar heeft het recht om te bepalen of ze toeristenbelasting wil heffen. Ze kan 
dus ook ontvankelijk zijn voor diverse argumenten waarin je aangeeft dat het voor de Scouts niet reëel 
is om toeristenbelasting te betalen. De gemeenteraad moet het besluit hiertoe nemen. De raad kan 
bijvoorbeeld besluiten om in de beleidsregels die horen bij de Verordening Toeristenbelasting, op te 
nemen dat geen toeristenbelasting wordt geheven als de gelegenheid van verblijf een educatieve 
grondslag heeft en de overnachting om deze reden tegen een gereduceerd tarief plaatsvindt.  
Door enkele beheerders van Scoutingterreinen is met succes bezwaar gemaakt tegen deze belasting. 
Hieronder staan enkele argumenten: 

 Kamperen op een Scoutingkampeerterrein of overnachten in een bivakaccommodatie heeft (in het 
voor- en naseizoen) voornamelijk een educatief en trainingskarakter. Daarbij maken gasten geen 
gebruik van de toeristische en recreatieve voorzieningen in de gemeente; 

 Kamperen en bivakkeren vindt uitsluitend plaats door Scouts en aan Scouting gelieerde 
organisaties die hierbij gebruikmaken van eigen verenigingsterreinen; 

 Door het niet-commerciële karakter van het beheer van een Scoutingkampeerterrein of 
accommodatie, met inzet van vrijwilligers, en uit sociale overwegingen wordt de kampeerprijs per 
nacht zo laag mogelijk gehouden. Heffen van toeristenbelasting betekent verhoudingsgewijs een 
enorme stijging van de kampeerprijs (stijging van xx%). 

 

 
Voorbeelden gemeenten met vrijstelling toeristenbelasting voor Scouting 
Verordeningen toeristenbelasting 2019 
 

Gemeente Regeling 

Apeldoorn 

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf door 
diegene die verblijf houdt in een groepsaccommodatie. Een 
groepsaccommodatie wordt omschreven als (een samenstel van) 
vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens en niet-
beroepsmatig verhuurde ruimten welke bestemd zijn voor gebruik 
door groepen van meer dan 15 personen.  

Bernheze 

De gemeente Bernheze heeft sinds 2006, naar aanleiding van een 
burgerinitiatief van Scoutcentrum Achter de Berg, een 
ontheffingsmogelijkheid in haar verordening toeristenbelasting 
opgenomen.    
 
De belasting wordt niet geheven voor een verblijf door groepen van 
meer dan 10 personen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, die in 
georganiseerd verband verblijf houden. De vrijstelling geldt niet voor 
begeleiders vanaf 18 jaar. (Gereorganiseerd verband: verblijf onder 
leiding van een of meer meerderjarige begeleiders. Het betreft hier 
bijvoorbeeld scholen of scouting. Familie- en vriendengroepen 
vallen hier niet onder.) 

Westland 

De gemeente kent een vrijstelling voor degene die tijdelijk als 
minderjarige in de gemeente verblijft als deelnemer aan een door 
een school, vereniging, scoutinggroep of andere vorm van een door 
een vrijwilligersorganisatie georganiseerde groepsreis, onder leiding 
van een of meer meerderjarige begeleiders                 

Gulpen-Wittem   
In de gemeente Gulpen-Wittem wordt toeristenbelasting geheven 
voor personen vanaf 14 jaar. 

Rijsen Holten De belasting wordt niet geheven voor het verblijf als scout door 
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leden van scoutingverenigingen aangesloten bij de Vereniging 
Scouting Nederland, in niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, die 
door scoutingverenigingen uit Rijssen-Holten ter beschikking 
worden gesteld voor het houden van verblijf met overnachten, dan 
wel in mobiele kampeeronderkomens van 
scoutingverenigingen.              

Utrechtse Heuvelrug 

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf van degene die 
tijdelijk in de gemeente verblijft als deelnemer aan 
schoolwerkweken, landgoedwerkkampen en scouting 
activiteiten.              

Wijchen 
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf van scouts en hun 
begeleiders in scoutinggebouwen of -terreinen in het kader van 
scoutingactiviteiten.               

Geldrop Mierlo 

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf als deelnemer aan 
activiteiten van Scouting Nederland, Jong Nederland of soortgelijke 
verenigingen en stichtingen, die gezien hun aard en werkwijze het 
sociaal en culturele belang dienen en/of gebaseerd zijn op een 
ideële grondslag, en onder begeleiding van groepsleiders verblijft;  

Dronten 

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf door een 
scout die tijdelijk in de gemeente verblijft als deelnemer aan een 
scoutingkamp op scoutingterrein en door begeleiders van de scout 
die tijdelijk in de gemeente verblijft als begeleider bij een 
scoutingkamp een scoutingterrein. 

Beuningen 

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf van deelnemers en 
hun begeleiders aan door sport- of culturele verenigingen 
georganiseerde verenigingsactiviteiten en van scouts en hun 
begeleiders in scoutinggebouwen of-terreinen in het kader van 
scoutingactiviteiten. 

Eersel 
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf overnacht 
in een scouting/Jong Nederland-gebouw in de gemeente. 

Oirschot 
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf als deelnemer van 
een Scouting / Jong Nederland verblijft in het onderkomen van een 
van de Scoutinggroepen in de gemeente Oirschot 

Tubbergen 

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf door 
minderjarige jeugdgroepen in educatiefverband, waaronder mede 
begrepen schoolreis en scouting. Bedoeld verblijf dient onder 
toezicht te staan van één of meer meerderjarige begeleiders. 

Reimerswaal 

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf als 
deelnemer van een Scouting of aan Scouting gelieerde organisatie 
in het onderkomen van de Ridder Boudewijngroep in de gemeente 
Reimerswaal. 

Hilvarenbeek 

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf verblijf houdt in 
een groepsaccommodatie als bedoeld in artikel 1, letter a, indien in 
een georganiseerd verband gezamenlijk en in eenzelfde periode 
verblijf wordt gehouden door tien (10) of meer personen in de 
leeftijd onder de 18 jaar, welk verblijf plaatsvindt onder leiding c.q. 
begeleiding van een of meer personen boven de 18 jaar, waarbij 
het verblijf een educatief, religieus, sportief en/of scouting karakter 
heeft. 

Zeist 

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf van 
degene die tijdelijk in de gemeente verblijft als deelnemer aan 
schoolwerkweken en scouting activiteiten op basis van op niet 
commerciële basis georganiseerde activiteiten. 

Oisterwijk 
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf door 
degene, die verblijf houdt in een groepsaccommodatie (een 
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vakantieonderkomen bestemd en geheel of nagenoeg geheel in 
gebruik voor het in georganiseerd verband gezamenlijk en in 
eenzelfde periode verblijf houden door tien (10) of meer personen in 
de leeftijd onder de 18 jaar, welk verblijf plaatsvindt onder leiding 
c.q. begeleiding van een of meer personen boven de 18 jaar, 
waarbij het verblijf een educatief, religieus, sportief en/of scouting 
karakter heeft). 

Oldenzaal, Almelo, 
Enschede, Losser, Hengelo 

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf als scout 
door leden van scoutingverenigingen aangesloten bij de Vereniging 
Scouting Nederland in niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, die 
door Oldenzaalse/Almelose/Enschedese/Losserse/Hengelose 
scoutingverenigingen ter beschikking worden gesteld voor het 
houden van verblijf met overnachten dan wel in mobiele 
kampeeronderkomens van scoutingverenigingen. 

 
 
 
Overleg 
Misschien lukt het je niet succesvol bezwaar te maken tegen de inning van toeristenbelasting. Dan is 
het belangrijk invloed te kunnen uitoefenen op de hoogte en de besteding van deze gelden. In veel 
gemeenten vindt regelmatig overleg plaats tussen recreatieve instellingen en de gemeente. Door 
hieraan deel te nemen, kun je je mening naar voren brengen. 

Meer informatie 
Gemeentewet     www.wetten.overheid.nl 
Verordening toeristenbelasting   gemeente 
Tarief toeristenbelasting   gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend 

http://www.wetten.overheid.nl/
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