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Kennisnemen van 
toelichting op de uitvoering van de motie ‘onderzoek invoering forensenbelasting’ 9 november 2021 
 
Inleiding 
Op 9 november 2021 is de motie ‘onderzoek invoering forensenbelasting’ van Lijst Riel Goirle 
overgenomen. De motie vraagt het college om de voor- en nadelen van de invoering van 
forensenbelasting te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek moeten op tijd met de Raad 
gedeeld worden zodat dit meegenomen kan worden bij de beraadslaging van de programmabegroting 
2023. In deze raadsinformatiebrief delen wij de uitkomsten van het onderzoek.   
 
Informatie 
Op dit moment halen we de toeristenbelasting voor een groot deel op bij doelgroepen die voor langere 
tijd in onze gemeente verblijven, zoals arbeidsmigranten. Deze doelgroepen maken op een andere 
manier en frequentie gebruik van de voorzieningen. We onderzochten of deze doelgroep onder de 
forensenbelasting kan vallen. Het adviesbureau ANG hielp ons hierbij (zie bijlage 2).  
 
We kijken eerst naar de juridische achtergrond van de toeristenbelasting en de forensenbelasting.  
 
Toeristenbelasting 
Degene die gelegenheid biedt tot het houden van verblijf, betaalt toeristenbelasting aan de gemeente. 
Denk hierbij aan een eigenaar van een camping of B&B. Het tarief toeristenbelasting mag doorbelast 
worden aan degene die overnacht (artikel 224 Gemeentewet). 
 
Forensenbelasting 
Natuurlijke personen die niet ingeschreven staan in de basisadministratie personen (BRP) maar wel 
meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning ter beschikking hebben, betalen forensenbelasting 
aan de gemeente (artikel 223 Gemeentewet). 
 
Arbeidsmigranten 
Arbeidsmigranten kunnen slechts in uitzonderlijke gevallen onder de forensenbelasting vallen. Deze 
personen moeten dan zelf een gemeubileerde woning huren (of kopen) én niet ingeschreven staan in 
de BRP. Dit scenario komt in de praktijk zeer weinig voor. Arbeidsmigranten wonen meestal met 
meerdere personen in een gedeelde accommodatie. Deze huisvesting hebben zij dus niet voor zichzelf 
ter beschikking. Het ‘zelf ter beschikking’ hebben is een voorwaarde voor het heffen van 
forensenbelasting. Wanneer er meerdere personen zijn gehuisvest, dan is er sprake van 
toeristenbelasting.  
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Heeft de doelgroep wel een gemeubileerde woning ter beschikking? Dan staan ze voor het overgrote 
deel op dat adres ingeschreven in de BRP en is er geen heffing toeristenbelasting of forensenbelasting 
mogelijk. Bij inschrijving in de BRP heffen we wel gemeentelijke belastingen. 
 
Samenvatting 
De doelgroep (arbeidsmigranten) komt vrijwel nooit in aanmerking voor het heffen van forensen-
belasting. 
 
Advies 
Het mogelijke aantal situaties waarin forensenbelasting van toepassing kan zijn, is naar verwachting 
zeer klein. In deze RIB legden we al uit dat arbeidsmigranten nagenoeg niet onder de forensenbelasting 
vallen. Ook hebben we in de gemeente Goirle geen camping(s) met vaste standplaatsen, in 
tegenstelling tot Hilvarenbeek en Oisterwijk.  
 
Dan blijft voor de forensenbelasting alleen de gemeubileerde woning over waarbij er niemand staat 
ingeschreven in de BRP en een natuurlijk persoon wel de beschikking heeft over deze woning. Om dit 
in beeld te brengen, is een haalbaarheidsonderzoek nodig. We verwachten dat de kosten van een 
haalbaarheidsonderzoek niet opwegen tegen de opbrengsten. Daarnaast moeten we ieder jaar 
controles uitvoeren, hiervoor is extra formatie of budget nodig.   
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
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