Betreft: Verordening toeristenbelasting 2019
Geachte eigenaar,
U bezit een (sta)caravan of chalet in de gemeente Schouwen-Duiveland, waarvoor u
toeristenbelasting moet betalen in verband met uw eigen verblijf in de gemeente SchouwenDuiveland. In deze brief leggen we u uit wanneer en hoe u toeristenbelasting betaalt als u uw
vakantieverblijf verhuurt aan derden.
Verhuur aan derden
Overnacht u alleen zelf of met uw gezin in uw (sta)caravan of chalet? Dan is deze informatie niet
voor u bestemd. Verhuurt u het verblijf aan andere personen, via Airbnb, Booking.com of op een
andere wijze? Dan heft de gemeente toeristenbelasting. Toeristen maken namelijk gebruik van
voorzieningen in de gemeente. U betaalt alleen voor gasten die niet in de gemeente SchouwenDuiveland staan ingeschreven. U mag toeristenbelasting doorrekenen aan uw gasten. Let op: Ook als
de campingeigenaar al toeristenbelasting bij u in rekening brengt, bijvoorbeeld via de factuur voor
de seizoen- of jaarplaats, moet u toch apart toeristenbelasting betalen.
Wie wanneer toeristenbelasting moet betalen, vindt u in het schema in de bijlage bij deze brief.
Meer informatie vindt u op www.middelburg.nl/toeristenbelasting.
Aangifte doen
Bent u van plan om uw (sta)caravan of chalet te verhuren? Dan meldt u dit bij de Samenwerking
Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland in Middelburg via een e-mail aan
belastingen@middelburg.nl. We sturen u dan een aangifteformulier toe.
Overnachtingen registreren
Biedt u tegen betaling gelegenheid tot verblijf aan? Dan moet u de aantallen personen per
overnachting registreren. Dit noemen we een nachtverblijfregister. Hoe u een nachtverblijfregister
bijhoudt, leest u op www.middelburg.nl/toeristenbelasting.

Nieuwe tarieven voor de toeristenbelasting 2019
U betaalt in 2019 €1,40 per persoon per overnachting. Dit was €1,15 in 2018.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie over de aangifte
toeristenbelasting op
www.middelburg.nl/toeristenbelasting.
Heeft u daarna nog vragen? Belt u ons dan gerust. U
bereikt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30
en 16.30 uur op telefoonnummer (0118) 675 000. Of
stuur een e-mail naar belastingen@middelburg.nl.
Met vriendelijke groet,
De heffingsambtenaar

Samenwerking Belastingen
Walcheren en Schouwen-Duiveland
De gemeenten Middelburg, Vlissingen,
Schouwen-Duiveland en Veere hebben
één gezamenlijke afdeling Belastingen.
Deze 'Samenwerking Belastingen
Walcheren en Schouwen-Duiveland'
heft en int alle belastingen voor de vier
gemeenten.

