
 

 

 

 

 

 *BM1502634* 

  BM1502634 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

- Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015 aldus vastgesteld door de 

raad op 5 november 2015 

 

besluit: 

 

De Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015 als volgt aan te passen:.  

 

I De volgende artikelen worden aangepast: 

 

Artikel 6, lid 1, sub c komt als volgt te luiden: :  

c. mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste 

standplaatsen en vaste seizoenplaatsen, bepaald op  

1
e
  2, indien sprake is van een voorseizoenarrangement; 

2
e
 2, indien sprake is een verlengd seizoenarrangement; 

3
e
 2, indien sprake is van een naseizoenarrangement;   

4
e
 2, indien sprake is van een maandarrangement. 

 

Artikel 12, lid 1 komt als volgt te luiden: 

1.  in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de 

aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op 

de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen steeds twee maanden later. 

 

Artikel 15 komt als volgt te luiden:   

1. De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid is gehouden verblijfhoudenden te 

registeren in een daarvoor door het college vastgesteld en verstrekt model 

nachtverblijvenregister waarin met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot 

verblijf wordt geboden, per verblijfhoudende wordt bijgehouden: 

a. Voorletters, achternaam en woonplaats 

b. Type legitimatie 

c. Geboortedatum 

d. Datum aankomst en vertrek 

e. Aantal overnachtingen 

2. Het college van burgemeester en wethouders stelt genoemd nachtverblijvenregister op 

verzoek kosteloos digitaal beschikbaar. 

3. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking 

tot de inrichting en gebruik van het nachtverblijvenregister. 

4. De verplichting als bedoeld in de voorgaande leden geldt niet indien en voor zover de 

belastingplichtige alleen gebruik maakt van de forfaitaire berekeningwijze van de 

heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 6. 

5. De gemeente behoudt zich het recht voor om op elke moment gedurende een 

belastingjaar en na ontvangst van de aangiften een controle uitvoeren op de naleving 

van het invullen van het nachtverblijvenregister en/of op de juistheid van de aangiften. 
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II De volgende artikelen worden toegevoegd:  

  

Aan artikel 1 wordt het volgende lid toegevoegd: 

 

n. Nachtverblijvenregister: een register waarin elke verblijfsbieder gehouden is 

iedereen die tegen vergoeding in hem ter beschikking staande ruimten verblijft te 

registreren.  

 

      Artikel 15A wordt toegevoegd: 

Artikel 15A Aangifteplicht 

1. De belastingplichtige, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, indien hij niet binnen 

vier weken na afloop van het belastingjaar een uitnodiging heeft ontvangen tot het doen 

van aangifte, binnen twee weken na afloop van deze termijn schriftelijk aan de 

aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de 

Gemeentewet, te verzoeken tot een uitnodiging tot het doen van aangifte.   

2. De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor alsnog een uitnodiging tot het 
doen van aangifte te verzenden, dan wel, bij gebrek aan een (tijdige) aangifte door 
belastingplichtige, de grondslag voor de berekening van de toeristenbelasting te schatten 
en de belasting middels een ambtshalve aanslag op te leggen. Een ambtshalve aanslag 
wordt gebaseerd op: 

a. Het aantal overnachtingen/etmalen van het betreffende belastingobject waarvoor in 
voorafgaand belastingjaar toeristenbelasting verschuldigd was. Dit aantal wordt met 10% 
verhoogd; 

b. Het aantal overnachtingen/etmalen bepaald op basis van een redelijk te schatten aantal 
overnachtingen/etmalen, een en ander in vergelijking met andere vergelijkbare objecten, 
wanneer het belastingobject in voorafgaand jaar niet in de toeristenbelasting is betrokken. 

 

 

Steenbergen, 28-01-2016 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


