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Aan de houder van een vaste- of seizoenplaats binnen de gemeente Bloemendaal 
 

 

 

 

Datum : Mei 2021 

Telefoonnummer  : (023) 512 6066 

Onderwerp : Onderzoek toeristenbelasting 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Deze brief gaat over de toeristenbelasting binnen de gemeente Bloemendaal. U krijgt deze brief 

omdat u eigenaar bent van een kampeermiddel met een vaste- of seizoenplaats. 

Toeristenbelasting; wat gaat er gebeuren? 

De gemeente Bloemendaal heft toeristenbelasting. Vaste- en seizoenplaatshouders krijgen jaarlijks 

een vast bedrag doorberekend van de exploitant van de camping of het kampeerterrein. De 

komende maanden wordt de basis van dit vaste bedrag onderzocht.  

 

Wat is toeristenbelasting? 

Dat is een belasting die geheven wordt over het aantal overnachtingen binnen een gemeente door 

personen, die niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van die gemeente. Bij 

vaste- en seizoenplaatshouders wordt de toeristenbelasting via een vast bedrag, het zogenoemde 

forfait, geïnd.  

 

Onderzoek naar het verblijfsritme op vaste- en seizoenplaatsen 

Gedurende 2021 wordt een onderzoek uitgevoerd naar het verblijfsritme (aantal overnachtingen en 

met hoeveel personen) van recreanten die gebruikmaken van een kampeermiddel op een vaste- of 

een seizoenplaats.  

 

Wat betekent dit voor u? 

Binnenkort wordt u (mogelijk) benaderd voor een telefonisch interview. In dit interview wordt u 

gevraagd aan te geven hoe vaak en met hoeveel personen er in uw kampeermiddel wordt 

overnacht. Deze informatie is cruciaal voor het onderbouwen van de forfaits. 

Uw gegevens (naam en telefoonnummer) zijn op last van de gemeente door de exploitant van uw 

camping of kampeerterrein verstrekt. De verplichting daartoe vloeit voort uit artikel 47 van de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). 

 

Anoniem! 

De door u gegeven informatie wordt na verwerking vernietigd. De opzet van het interview is 

zodanig dat verkregen informatie anoniem verwerkt wordt. Er bestaat na het interview geen enkele 

relatie tussen personen en gegevens. Daarmee voldoet het onderzoek ook aan de eisen van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
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Het resultaat 

Door onder andere uw medewerking kan de gemeente een goed onderbouwd forfait per vaste- of 

seizoenplaats voor de komende jaren vaststellen.  

 

Tot slot 

De gemeente streeft naar een rechtvaardige toepassing van de heffing toeristenbelasting en voert 

daarom dit onderzoek uit. Ik waardeer het als u de moeite neemt medewerking te verlenen aan dit 

onderzoek 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website 

www.gbkz.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

V.J.D. (Victor) Portanger 

afdelingshoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
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