
 
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 25 september 2007 
Classificatienummer :  
Naam opsteller : Ton Leeuwrik 
Informatie op te vragen bij : Ton Leeuwrik 
Portefeuillehouder(s) : dhr. J. Stam 
 
onderwerp: Evaluatie toeristenbelasting 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. De huidige werkmethodiek toeristenbelasting handhaven. 

2. Bekend maken tarief toeristenbelasting in oktober van het jaar 
voorafgaand aan het belastingjaar. 

 
Aanleiding 

De gemeente Bergen kent al vele jaren 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 omvatte een zogenaamde gemeentelijke variant en een voorstel 
vanuit de branche1. Bij de besluitvorming is gekozen voor de gemeentelijke variant en is 
afgesproken de nieuwe aanpak te evalueren over het belastingjaar 2005. 

 
1. Feiten 

Wat is er gebeurd sinds het besluit op 14 december 2004? 
 
• In overleg met vertegenwoordigers uit de branche is het bureau Legitiem geselecteerd 

om de inventarisatie uit te voeren onder de zakelijke verhuurders, met als doel een juist 
beeld te krijgen van het aantal bedden, boekingsgangen en algemene bedrijfsgegevens, 
teneinde de gemeentelijke bestanden te actualiseren. Tevens is bij deze bezoeken een 
toelichting gegeven op de nieuwe verordening. 

• Hierover is de branche schriftelijk geïnformeerd en er is een klankbordgroep ingesteld 
om het gehele proces te kunnen begeleiden. 

• Bureau Legitiem heeft ruim 250 zakelijke verhuurders begin 2006 op afspraak bezocht. 
Hierbij is volgens een van te voren met de klankbordgroep gecommuniceerde checklist 
informatie verzameld over bedrijfsgegevens, omvang van het bedrijf, operationele 
gegevens betreffende de registratie van klanten en capaciteitgegevens. Hiervan is een 
inventarisatierapport opgeleverd aan de gemeente. 

• In het verlengde hiervan is een informatieavond georganiseerd voor campinghouders, 
waarvoor onder bepaalde omstandigheden nog wel een forfaitmogelijkheid bestond. 
Doel van deze avond was om inzicht te geven in het onderzoek naar verblijfsritmes van 
bezoekers aan jaar- en seizoenplaatsen, teneinde het forfait voor de komende 5 jaar 
vast te stellen. 

• Het onderzoek naar het verblijfsritme is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau 
gespecialiseerd in dit soort onderzoeken. Hier is een afvaardiging uit de klankbordgroep 
één avond bij aanwezig geweest. 

                                                 
1 Gemeentelijke variant gaat uit van aangifteverplichting door verhuurders op basis van werkelijke 
aantallen overnachtingen. Forfaits voor vaste jaar- en seizoenplaatsen. 
De branchevariant gaat uit van aangepaste forfaits. 
Zie Raadsvoorstel 14 december 2004 opgenomen in de bijlagen 
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• Binnen de groep belastingen is een betrouwbaar bestand opgezet van de gehele 
toeristische verhuur binnen de gemeente. Hiermee is de basis gelegd voor de 
aanslagen 2005 en later 2006. 

• In de zomer van 2006 hebben twee tijdelijke medewerkers, vooraf aangekondigd in de 
reguliere media een onderzoek uitgevoerd naar alle particuliere verhuurders binnen de 
gemeente. Dat is gedaan door dagelijks met stratenlijsten te fietsen door de gemeente, 
waarbij elke mogelijk zichtbare verhuurlocatie is opgespoord. Tevens heeft 
bureauonderzoek plaats gevonden via internet naar mogelijk nieuwe particuliere 
verhuurders. 

• De tussentijdse resultaten zijn gepresenteerd aan de stuurgroep Toerisme en Recreatie. 
Daarnaast is er op verzoek van de stuurgroep medewerking verleend aan het rapport: 
“de economische betekenis van het toerisme in de gemeente Bergen”. 

• 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 vierde kwartaal van 2006 is een uitgebreide set informatie verstuurd naar alle bij 
de gemeente bekende toeristische verhuurders teneinde de aangifte 2006 (begin 2007) 
goed in te leiden. De informatieset bestaat uit: een brief, aangiftebiljet, informatiebulletin, 
een nachtverblijfregister en bij de zakelijke verhuurders ook een flyer. In de flyer wordt 
gemeld wat het tarief is voor 2007 en wordt verzocht deze flyer zichtbaar voor de 
klanten op te hangen.  

• In november 2006 komt een inwoner met de vergelijking tussen het rapport: “de 
economische betekenis van het toerisme in de gemeente Bergen” en de VVV-gids 2006. 
De vergelijking brengt een verschil zichtbaar van 3.000 bedden. De groep belastingen 
onderzoekt de cijfers en toont aan dat er als gevolg van dubbele vermeldingen in de 
VVV-gids, alsook andere categorieën, een verschil van 30 bedden overblijft. Dat verschil 
was gelegen in één onbekende verhuurder, die met ingang van belastingjaar 2006 dan 
ook is aangeschreven. 

• 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. 

• Gedurende een belangrijk deel van 2006 en begin 2007 heeft de belastinggroep tevens 
een nieuw belastingpakket ingevoerd. Dit maakte onderdeel uit van het 
stroomlijningproces Belastingen. Hierover is de commissie bestuurlijke zaken 
geïnformeerd. 

• 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. Dat heeft drie mogelijke partijen opgeleverd. 

• Tevens is de evaluatie Toeristenbelasting 2005 opgepakt, om medio september 2007 
met de Raad hierover te kunnen spreken. 
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• Opnieuw zijn de bestanden geactualiseerd aan de hand van binnenkomende aangiften, 
zodat ook de aanslagen 2006 konden worden opgelegd. Dat is in de eerste ronde 
gebeurd per 30 juni 2007. Dat is laat als direct gevolg van de invoering van het nieuwe 
belastingpakket waarin de toeristenbelasting nog niet goed is opgenomen. Voor de 
betrouwbaarheid is de aanslag dan ook handmatig verwerkt. 

• Eind juni 2007 zijn de voorbereidingen getroffen met de geselecteerde controle partner 
voor 2007 van de zakelijke/ en particuliere verhuurder. Hieraan wordt de komende tijd  
publicitaire aandacht gegeven. 

 
De hieronder genoemde evaluatiepunten zijn uitvoerig beschreven in de nota Evaluatie 
nieuwe werkmethodiek toeristenbelasting, d.d. juni 2007: 
• 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? 
 
Conclusies in het rapport: 
• Het gemeentelijke inzicht in de toeristische verhuur is toegenomen en is onder gebracht 

in één registratie. Hierdoor is inzichtelijk geworden dat de aangiftemoraal vanuit de 
branche verbeterd kan worden. 

• De juridische kwaliteit van de verordening is verbeterd. 
• De inkomsten uit de toeristenbelasting laten een stijgende lijn zien, die met de 

inkomsten toeristenbelasting 2006 en 2007 wordt voortgezet. 
• De administratieve lasten voor de toeristische verhuurders zijn afgenomen. 
• De informatievoorziening naar de branche is verbeterd met de invoering van een 

informatiebulletin en een duidelijk aangifteformulier. 
• De handhaving en controle is zowel voor de verhuurders als voor  het ambtelijk apparaat 

qua inspanning en kosten afgenomen, terwijl met de komst van de reguliere controles 
per juli-augustus 2007 de juistheid van de aangiften verbeteren. 

 
Het rapport sluit af met aanbevelingen, welke opgenomen zijn als beslispunten in dit advies. 

 
 

2. Aandachtspunten 
a. Juridische gevolgen 

 
 
b. Communicatie/voorlichting 

De nota Evaluatie nieuwe werkmethodiek toeristenbelasting, d.d. juni 2007 ter 
beschikking stellen aan de stuurgroep Toerisme en Economie. 
 
De bij ons bekende verhuurders middels een brief op de hoogte brengen van het 
raadsbesluit op dit punt. 

 
b. 
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Financiële gevolgen 

• De huidige werkmethodiek toeristenbelasting handhaven. 
Geen financiële gevolgen. 

• Bekend maken tarief toeristenbelasting in oktober van het jaar voorafgaand aan het 
belastingjaar. 
Geen financiële gevolgen. Is wel belangrijk in verband met het opstellen van de 
jaarrekening. 

Als gevolg van de voorgestelde gerichte controles wordt een toename van de 
aangiftebereidheid verwacht, hetgeen direct gevolg heeft op de opbrengst 
toeristenbelasting voor het belastingjaar 2007. Hiervan wordt u in de reguliere 
rapportage op de hoogte gehouden. 
 

 
3. Advies commissie(s) 

 
 
4. Overige aspecten 

 
 
Bergen, 11 september 2007  
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris burgemeester 
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