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Aan de Raad, 
In 2013 hebt u besloten tot invoering van toeristenbelasting in de gemeente Steenbergen per 1.1.2015. 
Inmiddels is de aangifteperiode voor belastingjaar afgesloten en kan de balans worden opgemaakt. Door 
middel van deze raadsmededeling willen we u informeren over onze conclusies inzake dit eerste 
heffingsjaar. 

Structuur belasting 
De toeristenbelasting ziet op het belasten van tegen vergoeding geboden verblijf aan personen die niet in 
de gemeentelijke BRP staan ingeschreven. Eén en dezelfde overnachting kan niet meermaals worden 
belast. Na overleg met de watersportsector is overgekomen dat zij jaarlijks, op grond van de begrote 
opbrengst van de toeristenbelasting een specifiek bedrag inbrengen. Dat bedrag wordt geteld bij de 
inkomsten uit toeristenbelasting. 

Voor de overnachtingen van zowel recreanten als arbeidsmigranten is vastgelegd dat daarvoor een 
belasting van C 1,- per nacht geldt. Wanneer jaar-Zseizoensplaatsen worden aangeboden is er de 
mogelijkheid om van het vastgestelde forfait gebruik te maken. 

Onderzoek Legitiem 
Omdat de gemeente geen inzicht had in de aantallen in Steenbergen verblijvende arbeidsmigranten en 
de locaties waar zij verbleven heeft zij daarnaar in 2015 onderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek zijn 
meer en andere partijen als (mogelijke) verblijfsbieder gebleken dan eerder door de gemeente werd 
aangenomen. De partijen (eigenaren, werkgevers en verblijfsbieders) die uit dit onderzoek als mogelijke 
verblijfbieder zijn aangeduid zijn alle meegenomen in de aangifteronde over belastingjaar 2015. Dit 
onderzoek vormt de basis voor eventuele ambtshalve aanslagen. 

Communicatie met (veronderstelde) verblijfsbieders 
Eind 2014 zijn alle toen veronderstelde (mogelijke) verblijfsbieders per (informatieve) brief geïnformeerd 
over de invoering van toeristenbelasting per 1.1.2015 en de consequenties die dat (mogelijk) voor hen 
had. Hen is toen tevens een model nachtverblijvenregister toegezonden. 

Eind 2015 zijn alle mogelijke verblijfsbieders, voortkomend uit het externe onderzoek per brief 
(informatief) geïnformeerd over de procedure van invordering toeristenbelasting. Hen is tot 5.3.2016 de 
gelegenheid geboden om hun aangiften, in de vorm van een ingevuld nachtregister, over 2015 aan de 
gemeente toe te zenden. 



Aangifteperiode belastingjaar 2015 
De aanbieders van recreatief verblijf in de gemeente Steenbergen hebben zeer meewerkend hun 
aangiften aan de gemeente doen toekomen. Het ontvangen van de (volledige) opgaven van de 
verblijfsbieders van arbeidsmigranten bleek minder eenvoudig. Inmiddels is van ruim 90oZo van de 
mogelijke verblijfsbieders een voldoende reactie ontvangen. Van een aantal van hen is geconcludeerd 
dat zij niet als verblijfsbieder moeten worden beschouwd. 

Uit de aangiften, al dan niet in combinatie met de conclusies uit het externe onderzoek, is een voorlopige 
opbrengst van ruim C 90.000,- gebleken. Daarbij moet worden aangetekend dat niet alle verblijfsbieders 
aangifte hebben gedaan. Hen wordt daarom een ambtshalve aanslag opgelegd. Er bestaat in alle 
gevallen de mogelijkheid om tegen de aanslag bezwaar te maken. Die mogelijkheid lijkt alleen aan de 
orde in die situaties waarin de aanslag niet conform aangifte worden opgelegd. 

Feedback uit aangifte periode 
Uit een aantal reacties is gebleken dat de regelgeving inzake de toeristenbelasting een aantal 
verbeterpunten kent. Die verbeterpunten hebben enerzijds betrekking op de tekst van de Verordening en 
anderzijds op het opstellen van aanvullende bepalingen ten aanzien van de invordering van de 
toeristenbelasting. De nadere regels hebben wij inmiddels vastgesteld en ter informatie bij deze 
mededeling gevoegd. De aanpassingen in de Verordening nemen wij mee in de reguliere ronde van 
vaststelling van gemeentelijke verordeningen in oktober 2016. 

Conclusies 
Onze conclusies uit de aangifte over 2015 zijn de volgende: 

Het eerste aangiftejaar heeft veel duidelijk gemaakt over het functioneren van de bestaande 
regelgeving en de gevolgde communicatie met (potentiële) verblijfsbieders; 
Verblijfsbieders vroegtijdig en op meerdere manieren informeren over de regelgeving inzake 
toeristenbelasting voorkomt onduidelijkheid en vergroot soepele afhandeling. Daarom: 

o sturen we hen jaarlijks een informatieve brief; 
o nemen we algemene informatie over toeristenbelasting op de website op; 
o zetten we aangiftedocumenten op de website; 
o vergemakkelijken we het gebruik van het (digitale) nachtverblijvenregister; 

Enkele kleine wijzigingen in de Verordening zijn nodig om de functionaliteit van de Verordening te 
optimaliseren 
De aangifteprocedure kan worden verduidelijkt door deze in nadere regels toe te lichten. 

Wij gaan er van uit u door middel van deze mededeling voldoende te hebben geïnformeerd over de 
invordering van de toeristenbelasting over 2015. 
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