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Onderwerp        :  Schriftelijke vragen kohier Toeristenbelasting 

Geachte fractieleden, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de door u gestelde schriftelijke vragen ingevolge artikel 40 
van het Reglement van Orde over het kohier Toeristenbelasting. 

Vraag 1. Op welke wijze worden niet geregistreerde verhuuradressen opgespoord en 
uitgenodigd om toeristenbelasting af te dragen 

Voor het opsporen van niet geregistreerde verhuuradressen zijn verschillende mogelijkheden. 
Ten tijde van de jaarlijkse controles worden alle adressen die de controleur in het veld 
tegenkomt vergeleken met het belastingbestand. Ook worden signalen van derden over 
niet-geregistreerde verhuur ten tijde van de controles en gedurende het jaar nagegaan. 
Daarnaast wordt periodiek op het internet gekeken of adressen voor toeristische verhuur worden 
aangeboden die nog niet in het bestand zijn opgenomen. In 2008 is door de gemeente Bergen 
een volledig areaal onderzoek uitgevoerd. Hierbij is door middel van enquêtes onderzoek 
gedaan naar de volledigheid van het belastingbestand. Gedurende de belastingjaren worden 
alle woningverkopen, woningmutaties en leegstand gevolgd in het belastingbestand. 

Vraag 2. Worden er op opgespoorde, niet vrijwillig geregistreerde verhuuradressen 
scherpere controles uitgeoefend? 

Ja, op de opgespoorde, niet vrijwillig geregistreerde verhuuradressen wordt een scherpere 
controle uitgevoerd. Deze controles gaan ook meerdere (maximaal drie) belastingjaren terug. In 
veel gevallen wordt bij de controle de heffing van toeristenbelasting en de uitvoering ervan 
toegelicht. Ook wordt aangegeven op welke wijze de registratie van overnachtingen dient 
plaats te vinden. 



 
Vraag 3. Worden de bemiddelaars van privé woningen en zomerhuizen als 
belastingplichtigen gezien of worden de verhuurders rechtstreeks benaderd? 

Zoals in de verordening toeristenbelasting is vastgesteld, is diegene belastingplichtig die 
gelegenheid biedt tot verblijf in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter 
beschikking staande terreinen. De verhuurders worden dus benaderd. Zij regelen de 
geldstromen die met de verhuur te maken hebben. De bemiddelaar is vaak alleen een 
organisatie die (bijvoorbeeld) een website ter beschikking stelt om reclame te maken en met 
eventueel een reserveringsmodule. In dat geval betaalt men vaak de huursom rechtstreeks aan 
de verhuurder. Deze is dan belastingplichtig. Het is aldus situatieafhankelijk. Bij de 
bemiddelaars wordt wel in de gaten gehouden of de woningen 'die zij aanbieden bekend zijn bij 
de gemeente als verhuuradressen. 

Vraag 4. Hoe gaat men om met de tijdelijke verhuur van woonhuizen (in vakantie 
periodes) 

Tijdelijke verhuur van woonhuizen dient, in het kader van de toeristenbelasting, aangemeld te 
worden bij de gemeente. Het betreft het aanbieden van verblijf tegen betaling zoals in de 
verordening omschreven. Tijdens de veldcontroles wordt hieraan aandacht besteed. 

Vraag 5. Wordt op de nieuwe parken de bezetting cq de aangiftes centraal afgehandeld of 
loopt dit via individuele eigenaren en worden er ook steekproeven genomen naar 
bezetting. 

Hoe dit geregeld is verschilt per park, en wordt dus per park nagegaan. Vaak is de verhuur 
contractueel geregeld via de organisatie van het park en mag er geen particuliere verhuur 
plaatsvinden. Als er signalen zijn dat wel particuliere verhuur plaatsvindt, dan krijgen deze 
eigenaren een aangifteformulier toegezonden. 
Bij nieuwe parken waarvan, in eerste instantie, niet bekend is hoe de verhuur is geregeld 
krijgen alle eigenaren een verzoek om aangifte te doen. 
Ten tijde van de jaarlijkse controles worden de bezetting en de volledigheid van de aangifte 
gecontroleerd. 

Vraag 6. Hoe hoog is het budget van het controlerend apparaat ( volgens ons een 
extern buro) en wanneer en hoe is dit mechanisme operationeel. 

De externe controles worden uitgevoerd door het bureau Adviesgroep Nederlandse 
Gemeenten (ANG). Het beschikbare budget is € 16.000,00 per jaar. De medewerker belast 
met de toeristenbelasting voert gedurende het belastingjaar de handhaving uit. Na het 
doen van aangifte door verhuurders voert het externe bureau controles op de juistheid en 
volledigheid van de aangiften en het belastingbestand uit. 

ANG voert de controles uit wanneer de gemeente hiertoe opdracht geeft. De gemeente geeft 
aan welke belastingplichtigen/verhuur objecten gecontroleerd moeten worden. Hierbij worden 
ook eventuele bijzonderheden of aandachtspunten meegegeven. In een periode van drie jaar 
worden alle accommodaties gecontroleerd. Indien nodig wordt een verhuurder vaker 
gecontroleerd. 

Vraag 7. Is het college bereidt om een handhavingmethodiek en opsporingssystematiek 
te ontwikken met betrekking tot al diegenen die conform de verordening 
belastingplichtig voor"de toeristenbelasting zijn en zo nodig het kohier hierop aan te 
passen. 

Uit beantwoording op bovenstaande vragen blijkt dat er reeds een handhavingmethodiek en 
opsporingssystematiek wordt toegepast om alle belastingplichtigen voor de 



 
toeristenbelasting in beeld te hebben. Dit beeld wordt bevestigd in het rapport Evaluatie 
toeristenbelasting uit 2008. In de, op grond van de door uw raad aangenomen motie van 2 november 
2010, aan te leveren notitie over de alternatieven voor een gewijzigde heffing toeristenbelasting 
wordt ook de handhavingmethodiek en opsporingssystematiek meegenomen. 

Hoogachtend, 
college van Be/gen, 

 drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie         : VVD 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

 
Datum 21 juni 2011 

 
Onderwerp Kohier Toeristenbelasting 

 
Eventuele toelichting De portefeuillehouder heeft in de arc van 9 juni j.l. gezegd dat  in 

de komende discussie over de toeristenbelasting ‘alles’ aan de 
orde zal komen. Dat is voor de fractie van de VVD niet voldoende. 
Als de raad deze discussie op een constructieve wijze wil voeren, 
dan moeten de feiten op tafel liggen. Het belangrijkste feit is het 
kohier zelf en dat moet op enige wijze inzichtelijk zijn voor de raad 
of vertegenwoordigers van de raad.  Wij hebben het vermoeden 
dat het belastingnet niet fijnmazig genoeg is en dat er daardoor 
veel belasting niet wordt geïnd cq wordt afgedragen. Ondanks de 
grote toename van verhuurbungalows en de explosieve groei van 
de particuliere huizenverhuur ( een aantal verhuurbemiddelaars 
hebben via internet in deze tak  in de afgelopen jaren een 
stormachtige  groei doorgemaakt) , vinden wij dat niet terug in de 
opbrengsten van de toeristenbelasting. Wel wordt aangegeven dat 
er bij een aantal substantiële contribuanten sprake was van een 
aanzienlijk lagere bezetting door de terugloop in de 
congresbusiness, wat wel  direct vertaald wordt in de begroting. 
 
 

Vragen De fractie van de VVD stelt de volgende vragen: 
 

1. Op welke wijze worden niet geregistreerde  
verhuuradressen opgespoord en uitgenodigd om 
toeristenbelasting af te dragen 

2. Worden er  op opgespoorde, niet vrijwillig  
geregistreerde verhuuradressen scherpere controles 
uitgeoefend ? 

3. Worden de bemiddelaars van privé woningen en 
zomerhuizen  als belastingplichtigen gezien of worden 
de verhuurders rechtstreeks benaderd? 

4. Hoe gaat men om met de tijdelijke verhuur van 
woonhuizen ( in vakantie periodes) 

5. Wordt op de nieuwe parken de bezetting cq de 
aangiftes centraal afgehandeld of loopt dit via 
individuele eigenaren en worden er  ook steekproeven 
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genomen naar bezetting 

6. Hoe hoog is het budget van het controlerend apparaat  
(volgens ons een extern bureau) en wanneer en hoe  is 
dit mechanisme operationeel.  

7. Is het college bereidt om een handhavingmethodiek  en  
opsporingssystematiek te ontwikken met betrekking tot 
al diegenen die conform de verordening 
belastingplichtig voor de toeristenbelasting zijn en 
zonodig het kohier hierop aan te passen. 

 
Naam en ondertekening Tammo Meedendorp   
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