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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
In 2005 is een nieuwe methodiek voor de heffing van de toeristenbelasting ingevoerd. Bij de 
behandeling van het evaluatierapport toeristenbelasting in de Raad van 25 september 2007 
is een amendement aangenomen. Hierin staat dat de huidige methodiek toeristenbelasting 
tot en met 2008 wordt gehandhaafd, en dat na evaluatie dit beleid al dan niet gecontinueerd 
wordt. 

1.2 Historie 
Hieronder volgt puntsgewijs en in grote lijnen een beschrijving van de historie rondom de 
nieuwe methodiek voor de heffing van toeristenbelasting: 
• In de raad van 14 december 2004 is besloten dat met ingang van het belastingjaar 2005 

een andere systematiek van heffing, gekoppeld aan een nieuwe verordening 
Toeristenbelasting, van kracht zou worden.  

• Het voorstel aan de raad bevatte een zogenaamde gemeentelijke variant en een voorstel 
vanuit de branche. Bij de besluitvorming is gekozen voor de gemeentelijke variant en is 
afgesproken de nieuwe aanpak te evalueren over het belastingjaar 2005. 

• Met de introductie van de nieuwe verordening Toeristenbelasting is de basis gelegd voor 
een andere werkwijze waarbij de verhuurders aangifteplichtig zijn geworden (bewijslast 
neergelegd bij de verhuurder). De ondernemer en/of particuliere verhuurder dient zelf 
opgave te doen van het aantal overnachtingen. Dit kan op een eenvoudige wijze door het 
totaal aan overnachtingen één keer per jaar na afloop van het belastingjaar aan de 
gemeente kenbaar te maken middels een toegezonden aangifteformulier. Controle van 
de gegevens vindt achteraf plaats. 

• In 2006 heeft inventarisatie plaatsgevonden onder de branche en de particuliere markt. 
Voor de branche werd een klankbordgroep samengesteld om het proces te begeleiden. 

• Binnen het team belastingen werd een bestand opgezet van de gehele toeristische 
verhuur binnen de gemeente. Hiermee is de basis gelegd voor de aanslagen 2005 en 
later 2006.  

• De resultaten van het onderzoek naar het verblijfsritme zijn gepresenteerd aan de Raad 
en hebben geleid tot een tussentijdse neerwaartse aanpassing van één van de forfaits. 
Dit heeft tevens geleid tot een structurele aanpassing van de begroting met -€25.000. 

• In het najaar van 2006 zijn met de stuurgroep Toerisme en Recreatie evaluatiepunten 
opgesteld om met de branche een evaluatie te houden die moest dienen als input voor 
de eindevaluatie aan de Raad. 

• De evaluatie met de branche is uitgevoerd in februari 2007 tijdens de eerste 
branchemeeting in het nieuwe jaar. Wethouder Stam heeft de avond geopend. Met 
behulp van stellingen en stemkastjes konden alle aanwezigen hun stem laten horen. 

• Medio april 2007 is een begin gemaakt met het selecteren van mogelijke externe partijen 
om de controle op de zakelijke/ en particuliere verhuurder met ingang van juli 2007 goed 
gestalte te geven. De keuze is op het bureau ANG gevallen. 

• Tevens is de evaluatie Toeristenbelasting 2005 opgepakt, om medio september 2007 
met de Raad hierover te kunnen spreken. 

• In september 2007 is de evaluatie toeristenbelasting in de Raad behandeld. Bij de 
behandeling is een amendement aangenomen waarin staat dat de huidige methodiek 
toeristenbelasting tot en met 2008 wordt gehandhaafd, en dat na evaluatie dit beleid al 
dan niet gecontinueerd wordt. 
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1.3 Uitgangspunten bij deze evaluatie 
Bij de evaluatie in 2007 werden de volgende punten behandeld 
• Opbrengstverbetering gerealiseerd? 
• Administratieve lasten, vallen die nou mee of tegen voor de verhuurder? 
• Handhaven nieuwe methodiek aanslag toeristenbelasting? 
• Wat vindt de branche ervan? 
• Welke verbeterpunten ziet het ambtelijk apparaat? 
• Zijn controle en handhaving nu effectief? 
 
Bovengenoemde punten worden in deze evaluatie weer meegenomen, echter geclusterd en 
in een andere volgorde: 
1. Is sinds 2006 opbrengstverbetering gerealiseerd? 

• de effecten van handhaving 
• een financiële analyse 

2. Hoe staat het met de volledigheid van de professionele en particuliere aangiften?  
• Uitgevoerde onderzoeken en handhaving 

3. Wat vindt de branche er van? 
• Uitgevoerd onderzoek in 2008 

 

1.4 Wat hebben we in 2007 en 2008 gedaan? 
Om het proces toeristenbelasting blijvend te verbeteren, een beter zicht te krijgen op de 
volledigheid van de inkomsten en ter voorbereiding op deze evaluatie zijn de volgende acties 
ondernomen: 

• Controles op het bijhouden van de nachtregisters onder de professionele branche in 
de maanden augustus, september en oktober van 2007 

• Controle op de aangifte toeristenbelasting over 2007 onder de professionele branche 
in het voorjaar van 2008 

• Inventarisatie en onderzoek op de volledigheid van het bestand particuliere 
verhuurders in juli – oktober 2008 

• Enquête afgenomen onder 100 professionele toeristische verhuurders omtrent de 
werkmethodiek en de administratieve last 
 

 
2 Evaluatie 
In de evaluatie wordt op de volgende vragen antwoord gegeven: 
 
1. Is sinds 2006 opbrengstverbetering gerealiseerd? 

• de effecten van handhaving 
• een financiële analyse 

2. Hoe staat het met de volledigheid van de professionele en particuliere aangiften?  
• Uitgevoerde onderzoeken en handhaving 

3. Wat vindt de branche er van? 
• Uitgevoerd onderzoek in 2008 

2.1 Is sinds 2006 opbrengstverbetering gerealiseerd? 
In onderstaande tabel zijn de realisaties van de opbrengsten toeristenbelasting over de jaren 
2005 tot en met 2007 weergegeven. De bedragen die als gevolg van de uitgevoerde 
controles als navorderingsaanslag zijn opgelegd zijn apart vermeld. 
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2005 
 Begroting 
(na wijziging)  realisatie  Saldo (+/-) 

Totaal opgelegd belastingjaar 2005    1.053.517,00   
Navorderingen agv controles (2007 en 2008)         55.008,00   
   1.251.625,00   1.108.525,00   143.100,00-
    
2006    
Totaal opgelegd belastingjaar 2006    1.132.025,00   
Navorderingen agv controles (2007 en 2008)         56.930,00   
   1.232.883,00   1.188.955,00     43.928,00-
    
2007    
Totaal opgelegd belastingjaar 2007    1.167.827,00   
Navorderingen agv controles (2007 en 2008)         36.901,00   
   1.231.956,00   1.204.728,00     27.228,00-
 
In deze tabel wordt zichtbaar dat vanaf 2005 de begrote opbrengsten niet zijn gehaald. In de 
belastingjaren 2006 en 2007 hebben wel reeds aanzienlijke verbeteringen in de realisaties 
plaatsgevonden. Verder is zichtbaar dat in 2007 minder navorderingen behoefden te worden 
opgelegd. Beide zijn een gevolg van de in 2007 en 2008 uitgevoerde controles. Over de 
handhaving kunt u meer lezen in § 2.2. 
 
Bij het tot stand komen van de jaarrekening 2007 is op grond van de toen aanwezige 
informatie een inschatting gemaakt van de te verwachten opbrengsten over 2007. Als 
uitgangspunt werd de werkelijk gerealiseerde opbrengst van dat moment over 2006 
genomen: € 1.132.025,- (exclusief navorderingen – deze waren nog niet bekend). Op basis 
hiervan werd de verwachte opbrengst over 2007 met ruim 100.000,00 verlaagd van € 
1.231.956,00 naar € 1.130.000,00. In ditzelfde kader is in de eerste rapportage een verlaging 
van de opbrengst over 2008 van 100.000,00 voorgesteld en doorgevoerd. 
Bij de najaarsrapportage 2008 waren de resultaten van de controles, zoals weergegeven in 
bovenstaande tabel, bekend. Daarom is in de najaarsrapportage 2008 voorgesteld de raming 
van de inkomsten met 170.000,00 te verhogen. Dit voorstel is gebaseerd op: 

1. De hogere realisatie over 2007 van € 74.000,- (1.204.728 -/- 1.130.000). 
2. De opgelegde navorderingen 2005 en 2006 van totaal € 112.000,- (55.008 + 56.930). 

 
Conclusie 
Op  financieel gebied heeft het uitvoeren van periodieke controles tot meeropbrengsten van 
de toeristenbelasting geleid en kan als succesvol worden beschouwd.  
(De niet financiële elementen van de evaluatie komen in de volgende paragrafen aan de 
orde.) 
 

2.2 Hoe staat het met de volledigheid van de aangiften? 
Om de aangiftebereidheid te verhogen en een beeld te krijgen van de volledigheid van de 
aangiften worden sinds de zomer 2007 controles uitgevoerd. Vanaf 2007 hebben we de 
volgende acties ondernomen: 
• Controles op het bijhouden van de nachtregisters onder de zakelijke en particuliere 

branche in de maanden augustus, september en oktober van 2007 
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• Controle op de aangifte toeristenbelasting over 2007 onder de professionele branche in 
het voorjaar van 2008 

• Inventarisatie en onderzoek op de volledigheid van het bestand particuliere verhuurders 
in juli – oktober 2008  

 
De onderzoeken werden uitgevoerd door Adviesgroep Nederlandse Gemeenten (ANG).  
 

2.2.1 Controles op het bijhouden van de nachtregisters onder de 
zakelijke branche in de maanden augustus, september en oktober van 
2007 
 
Het eerste onderzoek had tot doel: 

• Bepalen of en in hoeverre de aangiften toeristenbelasting voor het belastingjaar 2006 
overeenkwamen met de gevoerde verblijfsadministratie van de ondernemer in de 
categorie zakelijke verhuur. 

• Beoordelen of en in hoeverre de belastingplichtigen in de zakelijke markt voldoen aan 
de eisen die de gemeente Bergen stelt aan de verblijfsadministratie en toetsen of het 
verblijf ook controleerbaar is. 

• Door middel van random bezoek aan de particuliere accommodaties controleren in 
hoeverre er een administratie wordt gevoerd die voldoet aan de eisen die de 
gemeente Bergen daaraan stelt. 

• Het verhogen van de aangiftemoraal van de belastingplichtigen voor de 
toeristenbelasting door het zichtbaar controleren van de accommodaties en 
controleren op niet bekende verhuuradressen. 

 
Samenvatting resultaten eerste onderzoek 
1. Zakelijke ondernemers 
Over het algemeen waren de zakelijke ondernemers zeer behulpzaam bij het onderzoek. 
Opvallend was de grote diversiteit in de gevoerde administraties, van zeer geavanceerde 
boekingssystemen tot het oude bonnenboekje. Geen enkele ondernemer klaagde over het 
feit dat hij toeristenbelasting moest betalen. Indien geklaagd werd ging dit vaak over 
parkeerbeleid of groenvoorzieningen. 
Er zijn 41 accommodaties gecontroleerd. Dat is 30% van de in totaal 135 belastingplichtigen 
die in het bestand van de gemeente staan. 
Bij 9 van de 41 accommodaties zijn bevindingen gedaan die hebben geleid tot een 
navorderingsaanslag over de jaren 2005 en 2006. Redenen van de navorderingen zijn: 
• een foutieve manier van aangeven 
• het niet aangeven van onderverhuur 
• het voeren van een gebrekkige administratie 
• het niet doen van aangifte 
• niet afdragen toeristenbelasting over de exploitatie van particuliere chalets 
 
Een ander punt dat naar voren kwam was dat over het verlenen van onderdak aan 
buitenlandse werknemers geen toeristenbelasting wordt ingehouden en afgedragen. Op 
grond van de verordening kan dit wel geheven worden. ANG heeft de gemeente Bergen 
geadviseerd hierop beleid te maken. 
 
2. Particuliere verhuurders 
De controle is uitgevoerd onder de bij de gemeente Bergen bekende particuliere 
verhuurders. De constateringen verschilden nogal per kern. Iedereen was bereid 
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medewerking te verlenen en inzage te geven in de administratieve onderbouwing van de 
aangiften. 
Veel verhuurders maakten geen gebruik van het nachtverblijfregister, maar van een 
bonnenboekje. 
Vooral in de dorpen Egmond aan Zee en Bergen aan Zee vindt grootschalig particuliere 
verhuur plaats. De indruk bestaat dat er meer verhuur is dan middels aangiften bij de 
gemeente Bergen bekend is. 
In totaal zijn 303 locaties bezocht waarvan bij 101 de administratie is ingezien. Bij 142 van 
de 303 locaties was de eigenaar niet aanwezig, en bij 35 geen beheerder. Er zijn 25 locaties 
aangetroffen die niet in het bestand van de gemeente aanwezig waren.  
De verhuur in de overige dorpen zoals Egmond aan de Hoef, Egmond Binnen, Schoorl en 
Groet lopen de laatste jaren terug. 
Omdat de kwaliteit van de administraties niet zijn te vergelijken met bijvoorbeeld reservering-  
en / of kassasystemen is controle op de volledigheid niet uitvoerbaar. Er is vooral aandacht 
gegeven aan het op de voorgeschreven manier bijhouden van de nachtregisters. 
 

2.2.2 Controle op de aangifte toeristenbelasting over 2007 onder de 
zakelijke branche in het voorjaar van 2008 
 
Dit tweede onderzoek had tot doel: 
• Bepalen of en in hoeverre de aangiften toeristenbelasting voor het belastingjaar 2007 

overeenkwamen met de gevoerde verblijfsadministratie van de ondernemer in de 
categorie zakelijke verhuur. 

• Beoordelen of en in hoeverre de belastingplichtigen in de zakelijke markt voldoen aan de 
eisen die de gemeente Bergen stelt aan de verblijfsadministratie en toetsen of het verblijf 
ook controleerbaar is. 

• Door middel van onderzoek controle op het gebruik van de forfaitaire regeling versus de 
werkelijk aanwezige seizoen en/of jaarplaatsen en het daarbij aanwezig zijnde aantal 
contracten. 

• Het optimaliseren van de verblijfsadministratie van de belastingplichtigen voor de 
toeristenbelasting door niet alleen de controle uit te voeren, maar ook adviezen te geven 
op welke wijze de administratie zou kunnen worden geoptimaliseerd. 

 
Samenvatting resultaten tweede onderzoek 
In totaal werden 106 accommodaties op locatie gecontroleerd. Dit betreft 80% van de in 
totaal 135 belastingplichtigen die door de gemeente Bergen als zakelijke verhuurder in het 
kader van de toeristenbelasting worden aangemerkt. Samen met de controle van 2007 zijn 
binnen een jaar alle zakelijke accommodaties bezocht.  
Bij 13 locaties heeft de controle tot een navordering over 2007 geleid. Redenen van de 
navorderingen: 
• Het niet opgeven van onderverhuur op campings 
• De aangifte niet de nodige aandacht geven en schattingen maken 
• In aangiften alleen het aantal volwassenen opgeven 
• Fouten in systemen en tellingen 
• Het niet opgeven van verhuur aan bedrijven 
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2.2.3 Inventarisatie en onderzoek op de volledigheid van het bestand 
particuliere verhuurders in juli – oktober 2008 
Naar aanleiding van het eerste onderzoek is besloten een grootschalige inventarisatie onder 
particuliere verhuurders uit te laten voeren.  
In de particuliere markt kunnen we drie lagen onderscheiden: 

1. Verhuurders die er echt iets aan willen verdienen en zich daarom bekend maken in 
folders, kranten, bladen of websites 

2. Particulieren waarvan we vermoeden dat toeristische verhuur plaatsvindt 
3. Een groep particulieren die waarschijnlijk toeristisch verhuurt maar moeilijk vindbaar 

is omdat zij haar accommodaties niet actief aanbiedt. 
 
Groep 1  
Door desk research naar wat er allemaal wordt aangeboden kan het particuliere 
verhuurdersbestand vrij snel worden vergroot. Deze groep kun je aanschrijven om aangifte 
te gaan doen. 
 
Groep 2 
Deze groep kun je aanschrijven om aangifte te doen. Ook hieruit zullen ‘nieuwe’ verhuurders 
naar voren komen. 
 
Groep 3 
Het heeft niet veel zin om in deze groep veel energie te steken. Het gaat om zeer 
kleinschalige verhuur waarbij men niet primair uit is op extra verdiensten. Het niet handhaven 
op deze groep lijkt op ongelijke behandeling. Handhaving is echter onmogelijk omdat deze 
groep niet bekend is. 
 
Samenvatting resultaten van het derde onderzoek 
Ondanks dat het rapport van dit onderzoek nog niet is opgeleverd kan gemeld worden dat 
ongeveer 250 particuliere verhuurders, die op dit moment niet in het bestand zijn 
opgenomen,  zullen worden aangeschreven met de vraag om aangifte te doen. Welke 
financiële resultaten hieruit voortkomen is nog niet bekend.  
 
De gemeente vormt middels deze inventarisatie een goed basisbestand dat door jaarlijks 
onderzoek en uit te voeren controles up to date zal worden gehouden. Voor de uit te voeren 
controles is structureel een bedrag van € 10.000,00 opgenomen in de begroting. 
 

2.2.4 Conclusies, aanbevelingen en welke acties inmiddels zijn 
ondernomen naar aanleiding van bovengenoemde controles 
 
• De uitvoeringsregeling toeristenbelasting is,  op die punten waar onduidelijkheid onder de 

verhuurders bestond, in 2007 aangepast. 
• Na het onderzoek in 2007 is besloten in 2008 alle andere zakelijke verhuurders te 

bezoeken (tweede onderzoek). Daarnaast is besloten jaarlijks controles uit te laten 
voeren. Hiervoor is structureel een bedrag van € 10.000,00 in de begroting opgenomen. 

• Op grond van de constateringen van het onderzoek onder de particuliere verhuurders in 
2007 is besloten in 2008 een grote inventarisatie uit te voeren (derde onderzoek). Er 
worden 250 ‘nieuwe’ particulieren aangeschreven om aangifte te gaan doen. 

• Het bureau ANG geeft aan dat we de zakelijke markt nu wel volledig in beeld hebben. 
Door het uitvoeren van de controles is de aangiftebereidheid toegenomen. 
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• De onderzoeken hebben er toe geleid dat de realisatie van opbrengsten in twee jaar tijd 
met ongeveer 10% (€ 120.000,00) is toegenomen. 

• Op het gebied van te ontwikkelen beleid dient aandacht te worden gegeven aan het 
bieden van onderdak aan buitenlandse werknemers. Dit beleid dient nog ontwikkeld te 
worden. 

 

2.3 Wat vindt de branche van de huidige methodiek van heffen? 

2.3.1 Aanpak 
Om antwoord te vinden op deze vraag heeft het bureau ANG in opdracht van de gemeente 
Bergen in de periode juli-oktober 2008 een enquête gehouden onder de zakelijke 
verhuurders en enkele grote particuliere verhuurders. De uitgevoerde enquête was gericht 
op de beleving van belastingplichtigen ten aanzien van het nieuwe stelsel van de 
toeristenbelasting, zoals dat met ingang van 2005 geldt. Er zijn 100 enquêtes uitgevoerd. 
Met het oog op de mate van respons en de variëteit van de antwoorden bij een schriftelijke 
enquête is de enquête middels een interview afgenomen. Hierdoor is ook meer 
achtergrondinformatie naar voren gekomen die in de resultaten van deze enquête zijn 
verwerkt. 
 
Het honderdtal geënquêteerden is naar type accommodatie percentagegewijs als volgt 
opgebouwd: 
 
- Hotels    31% 
- Pensions   10% 
- Bed & Breakfast  11% 
- Recreatieterrein Bungalows 17% 
- Kampeerterrein  23% 
- Anders    8% 
 
De respons op de enquête was 100%. 

2.3.2 Resultaten enquête 
Algemeen 
Hoewel een enkele ondernemer had aangegeven de enquête tijdsverspilling te vinden, zijn 
de ondernemers positief over de aandacht vanuit de gemeente Bergen voor de 
toeristenbelasting en de uitvoeringsproblematiek daarvan. 
 
Ten behoeve van het overzicht zijn een aantal vragen en antwoorden geclusterd. De 
antwoorden zijn in deze evaluatie op hoofdlijnen weergegeven. De uitslag van de enquête is 
als bijlage bijgevoegd. 
 
De enquête inhoud 
Het enquête-onderzoek heeft zich in de basis gericht op de volgende vragen: 

- Is het nieuwe stelsel van de toeristenbelasting een verbetering of een verslechtering 
waar het gaat om de uitvoering van de toeristenbelasting? Of heeft het nieuwe stelsel 
geen verandering met zich mee gebracht? 

- Op welke wijze wordt de verhuuradministratie gevoerd en heeft dit invloed op de 
regeldruk voor de ondernemer? 
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- Hoe is de controle op de verhuuradministratie, zoals uitgevoerd in 2007 en/of 2008 
ervaren? 

- Is er in de afgelopen jaren, vanaf 1 januari 2005, contact geweest met de gemeente 
Bergen ten aanzien van de toeristenbelasting en de uitvoering daarvan? En hoe is dit 
contact verlopen? 

- Op welke wijze kan de gemeente bergen de uitvoering van de toeristenbelasting voor 
de ondernemer (verder) vereenvoudigen? 

 
De resultaten 
 
Vraag 1: 
Is het nieuwe stelsel van de toeristenbelasting een verbetering of een verslechtering waar 
het gaat om de uitvoering van de toeristenbelasting? Of heeft het nieuwe stelsel geen 
verandering met zich mee gebracht? 
 
In percentages uitgedrukt zien de resultaten er als volgt uit: 

- Veel eenvoudiger 1% 

- Eenvoudiger  6% 

- Geen verandering 36% 

- Lastiger  37% 

- Veel lastiger  15% 

- Niet van toepassing 5%  (deze groep kent het oude stelsel niet) 
 
Uit het bovenstaande overzicht blijkt weliswaar dat de ondernemer in de basis het nieuwe 
stelsel van werkelijke aantallen in plaats van het beddenforfait als lastiger ervaart, maar dat 
zij zich in de wijze van registratie voor de toeristenbelasting volledig hebben aangepast naar 
het nieuwe stelsel waardoor de tijdbesteding minimaal is geworden. Door een aangepaste 
wijze van registreren is de ondernemer nauwelijks tijd kwijt aan de toeristenbelasting. 
 
Vraag 2: 
Op welke wijze wordt de verhuuradministratie gevoerd en heeft dit invloed op de regeldruk 
voor de ondernemer? 
 
De uitkomsten naar type accommodatie zijn 
 
- Hotels    software: 78% papier: 22% 
- Pensions   software: 46% papier: 54% 
- Bed & Breakfast  software: 90% papier: 10% 
- Recreatieterrein Bungalows software: 58% papier: 42% 
- Kampeerterrein  software: 88% papier: 12% 
 
In totaal hanteert 46% van de geënquêteerden een software-applicatie voor de registratie 
van het verblijf voor de toeristenbelasting. De overige 54% voert de administratie op papier, 
al dan niet met gebruikmaking van het nachtverblijfsregister van de gemeente Bergen, of 
hanteert Excel voor de verhuuradministratie (lichte automatiseringsvorm). 
 
Vraag 3: 
Hoe is de controle op de verhuuradministratie, zoals uitgevoerd in 2007 en/of 2008 ervaren? 
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Slechts één van de honderd ondervraagden heeft aangegeven ontevreden te zijn over de 
uitgevoerde controle. Alle overige geënquêteerden hebben geen problemen met de 
administratieve controle en hebben de controle als professioneel en prettig ervaren. De 
ondernemers voeren tevens aan dat zij niets te verbergen hebben. Hierdoor is een 
periodieke controle door de gemeente geen probleem voor de ondernemer. Tevens zien de 
ondernemers de controle als het moment om vragen te stellen over de uitvoering. 
 
Vraag 4: 
Is er in de afgelopen jaren, vanaf 1 januari 2005, contact geweest met de gemeente Bergen 
ten aanzien van de toeristenbelasting en de uitvoering daarvan? En hoe is dit contact 
verlopen? 
 
Van de honderd ondervraagden heeft 9% contact gehad met de gemeente Bergen over de 
toeristenbelasting. Veelal ging het hierbij om algemene vragen over de uitvoering, of het 
aanvragen van een nachtverblijfsregister. Bijna zonder uitzondering hebben de ondernemers 
aangegeven correct en tijdig te zijn geholpen door de gemeente. 
 
In totaal 12% van de geënquêteerden heeft in het verleden wel eens bezwaar ingediend 
tegen de toeristenbelastingaanslag. De bezwaren richten zich in bijna alle gevallen tegen de 
omvang van het aantal overnachtingen. Op één uitzondering na hebben alle bezwaarmakers 
aangegeven binnen een redelijke termijn en naar tevredenheid een uitspraak op hun 
bezwaar te hebben ontvangen. 
 
Vraag 5: 
Op welke wijze kan de gemeente Bergen de uitvoering van de toeristenbelasting voor de 
ondernemer (verder) vereenvoudigen? 
 
Van de geënquêteerden heeft 48% aangegeven een verdere vereenvoudiging te zien in het 
terug invoeren van een forfait voor de werkelijke aantallen overnachtingen. De overweging 
hierbij is dat zij dit forfaitaire stelsel als makkelijk en goedkoper te zien. Zij hebben er geen 
werk aan en het belastingbedrag ligt vast bij aanvang van het jaar. 
Door slechts één ondernemer is het scheppen van de mogelijkheid van een digitale aangifte 
aangegeven als vereenvoudiging voor de toeristenbelasting. De overige ondervraagden 
hebben aangegeven hieraan totaal geen behoefte te hebben en de jaarlijkse aangifte reeds 
als zeer eenvoudig te ervaren. 
 
Vraag 6: 
Heeft u het idee dat er verhuur plaatsvindt die niet wordt aangegeven? Hoe schat u deze 
verhuur in? 
 
Ruim driekwart van de ondervraagden geeft aan zich daar totaal niet mee bezig te houden 
en er geen inzicht in te hebben. De ondernemers die er wel een beeld bij hebben geven aan 
dat er zondermeer verborgen verhuur plaatsvindt in de gemeente Bergen, maar dat het wel 
meevalt. Geen van de ondernemers uit de enquête-groep geeft aan last te hebben van deze 
verhuurvorm door wegkapen van toeristen. De omvang is in de beleving van de 
ondernemers gering. 
 
Overige aandachtspunten 
Hieronder wordt kort weergegeven welke overige belangrijke aandachtspunten de 
geënquêteerden hebben aangegeven in het kader van de toeristenbelasting, de uitvoering 
daarvan en de besteding van de opbrengst van de toeristenbelasting. 
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Ruim 52% van de geënquêteerden geeft aan dat promotie van de Gemeente Bergen beter 
kan en moet. Door meer aandacht te geven aan de promotie van de gemeente Bergen 
meent deze groep dat de toerist meer en vaker verblijf zal houden. Op dit moment vragen 
veel verblijfhouders zich af waarvoor zij de toeristenbelasting moeten betalen. 
44% van de ondernemers vraagt om meer transparantie vanuit de gemeente wat er met het 
geld wordt gedaan. 
 
Eveneens 44% van de ondernemers heeft aangegeven dat het aantal evenementen c.q. 
recreatiemogelijkheden binnen de gemeente Bergen te beperkt is. De ondernemers hebben 
ideeën voor verbetering gegeven. 
 
40% van de geënquêteerden geeft aan dat de parkeergelegenheid verbeterd moet worden. 
Uitbreiding of locatiewijziging heeft hierbij de boventoon. Ruim 21% ervaart het parkeren als 
zeer problematisch. Hierbij wordt zonder uitzondering genoemd dat dit slecht is voor het 
imago van de gemeente en toeristen wegjaagt. 
 
Opvallend is dat ruim 35% van de ondervraagden voor een differentiatie in het tarief van de 
toeristenbelasting is. Dit geluid komt hoofdzakelijk vanuit de campingbedrijven die een 
voorkeur voor een gedifferentieerd tarief hebben waarbij de overnachtingen op de camping 
goedkoper worden ten opzichte van verblijf in hotels en pensions. 
 
Vanuit de branche wordt verzocht het tarief eerder bekend te maken, en er is een kleine 
groep die een voorstander is van de mogelijkheid van termijnbetaling in het forfaitstelsel. 

2.3.3 Conclusies 
Een puntsgewijze opsomming van conclusies uit de gehouden enquête: 
 
• De ondernemers hebben geen onoverkomelijke problemen met de heffing en afdracht 

van de toeristenbelasting, noch met het huidige stelsel sinds 2005.  
• Veel ondernemers hebben hun administratie aangepast aan de nieuwe 

heffingsmethodiek. 
• Op één na is er geen behoefte aan de mogelijkheid digitaal aangifte te kunnen doen 
• Men ervaart de controles op de nachtregisters niet als storend en stelt de aandacht van 

de gemeente op het gebied van de toeristenbelasting op prijs. 
• Men wil graag dat de gemeente Bergen meer transparantie betracht ten aanzien van de 

besteding van de opbrengst van de toeristenbelasting.  
• De gemeente zou meer van de opbrengst terug kunnen laten vloeien in faciliteiten voor 

de verblijfhouder.  
• Vanwege het ontbreken van de transparantie op de besteding van de toeristenbelasting 

is sprake van onduidelijkheid en onuitlegbaarheid van de heffing richting toerist. 
• Er zijn ondernemers die terug willen naar het systeem van heffen middels een forfait. 
• Met name de campinghouders zijn voor een gedifferentieerd tarief toeristenbelasting. 
• De ondernemers hebben wel het idee dat verborgen verhuur plaatsvindt. De omvang is in 

de beleving van de ondernemers gering. 
• Uit het kopje overige aandachtspunten blijkt dat de ondernemers aanbevelingen en 

ideeën hebben voor de gemeente om toerisme te bevorderen 
 
Toerismefonds 
Als reactie op vraag 5 het volgende: 
De gemeenteraad heeft besloten om met ingang van 2008 structureel een Toerismefonds 
(bestedingsreserve) ter waarde van € 50.000 in te stellen. Dit is opgenomen in de 
meerjarenbegroting. Het fonds is in het leven geroepen om een gebaar naar het toeristisch 

Evaluatie uitvoering en methodiek toeristenbelasting – november 2008  Pagina 12    



bedrijfsleven te maken. Omdat de toeristenbelasting in 2008 is verhoogd, is besloten een 
deel van de extra inkomsten jaarlijks te storten in een Toerismefonds.  
 
Uitgangspunten van het Toerismefonds zijn:  

 gelden uit het Toerismefonds worden besteed aan projecten die de toeristische 
sector een impuls kunnen geven;  

 het gaat om een eenmalige, dus geen structurele investering;  
 uitzondering hierop is een project dat een langere realisatieperiode heeft;  
 projecten kunnen worden aangedragen door de gemeente zelf, maar ook door 

ondernemers of toeristische organisaties als de stuurgroep Toerisme en Recreatie en 
de VVV;  

 voorstellen worden ter advisering voorgelegd aan de stuurgroep Toerisme en 
Recreatie;  

 besluitvorming vindt plaats door het college.  
 
In een raadsvoorstel dat geagendeerd is op 25 november 2008 wordt het voorstel gedaan 
om in 2008 € 25.000 te onttrekken aan dit fonds en in 2009 en 2010 € 10.000. 
 
3 Resumé 
 
Het doel van deze evaluatie was antwoord te geven op de volgende vragen: 

1. Is sinds 2006 opbrengstverbetering gerealiseerd? 
• de effecten van handhaving 
• een financiële analyse 

2. Hoe staat het met de volledigheid van de professionele en particuliere aangiften?  
• Uitgevoerde onderzoeken en handhaving 

3. Wat vindt de branche er van? 
• Uitgevoerd onderzoek in 2008 

 
In de volgende paragrafen zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 

3.1 Conclusies 
Uit de evaluatie kunnen de volgende antwoorden op bovenstaande vragen worden 
geformuleerd: 
 
1. Is sinds 2006 opbrengstverbetering gerealiseerd? 
Ja, er is opbrengstverbetering gerealiseerd.  
In de jaren 2005 tot en met 2007 is de minderopbrengst teruggelopen met € 120.000,00 
Het effect van handhaving is goed merkbaar. Er is in totaal voor € 149.000,00 aan 
navorderingen uit de controles gekomen. 
 
2. Hoe staat het met de volledigheid van de professionele en particuliere aangiften? 
Het bureau ANG geeft aan dat we de zakelijke markt nu wel volledig in beeld hebben. Door 
het uitvoeren van de controles is de aangiftebereidheid toegenomen. 
Op grond van de constateringen van het onderzoek onder de particuliere verhuurders in 
2007 is besloten in 2008 een grote inventarisatie uit te voeren (derde onderzoek). Het 
resultaat van dit inmiddels uitgevoerde onderzoek is dat er 250 ‘nieuwe’ particulieren 
aangeschreven zullen worden om aangifte te gaan doen. 
 
3. Wat vindt de branche ervan? 
• De ondernemers hebben geen onoverkomelijke problemen met de heffing en afdracht 

van de toeristenbelasting, noch met het huidige stelsel sinds 2005.  
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• Veel ondernemers hebben hun administratie aangepast aan de nieuwe 
heffingsmethodiek. 

• Op één na is er geen behoefte aan de mogelijkheid digitaal aangifte te kunnen doen 
• Men ervaart de controles op de nachtregisters niet als storend en stelt de aandacht van 

de gemeente op het gebied van de toeristenbelasting op prijs. 
• Men wil graag dat de gemeente Bergen meer transparantie betracht ten aanzien van de 

besteding van de opbrengst van de toeristenbelasting.  
• De gemeente zou meer van de opbrengst terug kunnen laten vloeien in faciliteiten voor 

de verblijfhouder.  
• Vanwege het ontbreken van de transparantie op de besteding van de toeristenbelasting 

is sprake van onduidelijkheid en onuitlegbaarheid van de heffing richting toerist. 
• Er zijn ondernemers die terug willen naar het systeem van heffen middels een forfait. 
• Met name de campinghouders zijn voor een gedifferentieerd tarief toeristenbelasting. 
• De ondernemers hebben wel het idee dat verborgen verhuur plaatsvindt. De omvang is in 

de beleving van de ondernemers gering. 
• Uit het kopje overige aandachtspunten blijkt dat de ondernemers aanbevelingen en 

ideeën hebben voor de gemeente om toerisme te bevorderen. 

3.2 Aanbevelingen 
Op grond van de conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
 

1. De huidige werkmethodiek toeristenbelasting handhaven 
2. Jaarlijkse controles onder de ondernemers en particuliere verhuurders houden, zodat 

elke drie jaar iedereen aan de beurt is geweest. Hiervoor is structureel budget in de 
begroting opgenomen 

3. Jaarlijks check’s uitvoeren op de volledigheid van met name het bestand particuliere 
verhuurders. 

4. Terug te komen op het collegebesluit van 14 augustus 2007, registratienummer 
070574, punt 4, om per februari 2009 elektronische aangifte van de toeristenbelasting 
mogelijk te maken. Dit voorziet niet in een behoefte. 

5. Te onderzoeken op welke wijze we de door de toeristische verhuurders gevraagde 
transparantie over de besteding van de opbrengsten toeristenbelasting kunnen 
geven. 

6. De uitslag van de enquête aan de toekomstige afdeling ontwikkeling overdragen om 
de door de branche genoemde overige aandachtspunten te gebruiken bij het 
ontwikkelen van beleid op het gebied van recreatie en toerisme.   

7. De uitkomsten van de enquête te verspreiden onder de toeristenbranche in de 
gemeente Bergen 
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