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Aan de raad, 

1 . Inleiding 
Bij de behandeling van de meerjarenbegroting in juni 2013 hebt u besloten tot het invoeren van 
toeristenbelasting in Steenbergen per 1.1.2015. De concrete verordening daartoe is door u op 9 
november 2014 aangenomen. Op 5 november 2015 is door u het forfait voor vaste staanplaatsen (Artikel 
6) in de verordening aangepast. 

2. Achtergrond 
In de aanloop naar de vaststelling van de Verordening toeristenbelasting is diverse malen met recreatief 
ondernemers in Steenbergen overlegd. Uit dat overleg - waarin met name de watersportsector goed was 
vertegenwoordigd - zijn twee sporen voortgekomen: privaatrechtelijke afspraak met watersportsector en 
een Verordening voor alle overige overnachtingen in Steenbergen van personen die niet in de BRP van 
Steenbergen staan ingeschreven. 

Na uw besluit in 2014 en de reguliere publicatie daarvan zijn (veronderstelde en bij de gemeente 
bekende) verblijfsbieders per brief geïnformeerd over de consequenties die het raadsbesluit voor hen 
had. In deze brief is aangegeven welke consequenties en verplichtingen aan die invoering voor de 
geadresseerde zijn verbonden. 

Omdat niet duidelijk was hoeveel arbeidsmigranten op welke locaties in de gemeente Steenbergen 
overnacht(t)en is daarnaar onderzoek gedaan. In de maanden mei en juni 2015 zijn 
controles/bedrijfsbezoeken uitgevoerd waaruiteen beeld is ontstaan van het aantal arbeidsmigranten dat 
in Steenbergen verblijft en door welke organisaties zij worden gehuisvest. De uitkomsten staan vermeld 
onder 3.1. 

3. Overwegingen 
3.1 Controle Legitiem 
Legitiem heeft 'vanaf nul' een eerste controle naar verblijfslocaties en aantallen verblijf in de gemeente 
Steenbergen uitgevoerd. Het resultaat is dat Legitiem geconstateerd heeft dat er in verhouding veel 
arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen werkzaam zijn. Een groot deel van hen wordt gehuisvest 
in Roosendaal en Bergen op Zoom. Legitiem heeft tijdens haar controle geconstateerd dat 746 
arbeidsmigranten in de gemeente Steenbergen verblijven. Op basis van hun controle wordt 
geconcludeerd dat dit verblijf wordt geboden op ongeveer 70 (inclusief Sunclass) locaties in de gemeente 
Steenbergen. Gelet op het karakter van de controle (veldwerk) is niet uit te sluiten dat er meer 
arbeidsmigranten op meer locaties in de gemeente Steenbergen. Ook kan uit de controle niet worden 
geconcludeerd dat op genoemde locaties het gehele jaar verblijf wordt geboden, of dat daar met dezelfde 
intensiteit verblijf wordt geboden. 

Ter inzage ligt: 



Door Legitiem opgeleverde cijfers: 
Aantal 
personen 

Aantal 
overnachtingen 

Gemiddeld aantal overnachtingen 
p.p. 

Locaties buiten Steila 
Maris 352 59010 168 
Stella Maris 394 (tot 15.6.2015) 24636 63 
Totaal 746 83646 112 

De waarde van deze controle is niet zozeer dat exact kan worden aangegeven op welke locatie, door wie, 
voor welke periode, aan wie verblijf wordt geboden. Voor een compleet beeld is informatie van 
verblijfsbieders zelf nodig en moet worden bepaald welke verblijfhoudenden in het BRP staan 
ingeschreven.. Wel biedt deze controle een indicatie op basis waarvan de omvang van de huisvesting van 
arbeidsmigranten kan worden ingeschat. 

De controle van Legitiem heeft ook uitgewezen dat een aantal locaties (buiten het Sunclasspark zijn het 
32 locaties) mogelijk niet conform bestemmingsplan danwel afgegeven vergunningen in gebruik zijn. 
Volgens Legitiem is er geen sprake van erbarmelijke huisvesting I leefomstandigheden van 
arbeidsmigranten. De aanpak voor de 32 bovengenoemde locaties wordt afzonderlijk van de inning 
toeristenbelasting behandeld. 

3.2 Uniform nachtverblijvenregister 
Op dit moment wordt aan verblijfsbieders zowel vanuit de Verordening als vanuit de APV het bijhouden 
van een nachtregister vereist. In het kader van de herziening van de Algemene Politie Verordening (APV) 
is geopperd om beide registers samen te voegen. Dit zou de administratieve last van ondernemers 
beperken en de inhoud van de registratieplicht verduidelijken. Daarom heeft het college besloten per 1 
januari 2016 zowel uit hoofde artikel 2:37 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2016 als uit 
hoofde van Artikel 15. Lid 1 van de Verordening van hetzelfde formulier gebruik te maken. 

3.3 Vinger aan de pols houden 
Met het oog op het scherp houden van de registratie van verblijfhoudenden door verblijfsbieders laat het 
college ook in 2016 een (beperkte) controle naar verblijfsbieders van arbeidsmigranten uitvoeren. 
Afhankelijk van de aanlevering van data door verblijfsbieders kan deze controle een gelijke omvang als 
die in 2015 hebben, danwel een gecomprimeerde versie daarvan betreffen. 

3.4 Verordening flexibeler maken 
Met het oog op een duidelijke verordening en het zo efficiënt mogelijk invorderen van de 
toeristenbelasting is het wenselijk om enkele aanpassingen in de Verordening aan te brengen. Die 
veranderingen betreffen: 

a. Het toevoegen van een begripsomschrijving in Artikel 1; 
b. Schrappen van enkele woorden in Artikel 6, lid 1c (regeling forfait); 
c. Het corrigeren van de termijnen van betaling in Artikel 12; 
d. Het verduidelijken van de gestelde eisen inzake de registratie van verblijfhoudenden in Artikel 15; 
e. Het toevoegen van een nieuw Artikel 15A inzake de aangifteplicht en ambtshalve aanslag; 
f. Het aanpassen van artikel 17 inzake inwerkingtreding. 

4. Middelen 
De kosten voor een vervolgonderzoek naar verblijfsbieders van arbeidsmigranten in 2016 kan 
plaatsvinden binnen het gestelde budget voor perceptiekosten. De steekproefsgewijze controle op het 
bijhouden van de nachtverblijvenregisters kan binnen reguliere ambtelijke capaciteit plaatsvinden. 

5. Risico's 
Er is een risico dat niet alle verblijfsbieders tijdig (volledige en correcte) verblijfsdata aanleveren. Dit 
bemoeilijkt de oplegging. De mogelijkheid om een aanslag ambtshalve op te leggen beperkt het effect van 
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dit risico. Ook de in te bouwen flexibiliteit biedt meer mogelijkheden om op dergelijke situaties in te 
spelen. 

Het adequaat uitvoering van de invordering toeristenbelasting valt of staat met betrouwbare en 
toereikende gegevens. Het steekproefsgewijs controleren van nachtverblijvenregisters moet bijdragen 
aan het opbouwen van een betrouwbare administratie door verblijfsbieders. 

6. Communicatie/Aanpak 
Flexibiliteit in de Verordening aanbrengen en alle betrokkenen van uw besluit op de hoogte brengen. 

Planning invordering toeristenbelasting over 2015 
Januari 2016 - aanlevering data over 2015 aan gemeente door verblijfsbieders 
Februari 2016 - controles en/of aanvulling op aanlevering, eventuele herinnering 
Maart en April 201 - voorbereiding oplegging aanslag 
Mei 2016 - aanslag opleggen 

7. Voorstel 

1. de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2015 als volgt te wijzigen: 

I De volgende artikelen worden aangepast: 

Oude tekst 

Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing 
1. Het aantal personen dat heeft ovenacht, wordt met betrekking tot: 
a. mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste 

jaarplaatsen of op vaste seizoenplaatsen, bepaald op 2; 
b. mobiele kampeeronderkomens op seizoenplaatsen, bepaald op 2; 
c. mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste 

standplaatsen en vaste seizoenplaatsen bepaald op 45 
d. 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. 

Nieuwe tekst 
Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing 
1. Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot: 
a. mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste 

jaarplaatsen of op vaste seizoenplaatsen, bepaald op 2; 
b. mobiele kampeeronderkomens op seizoenplaatsen, bepaald op 2; 
c. mobiele kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste 
standplaatsen en vaste seizoenplaatsen bepaald op 45 
d r 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. 

Oude tekst: 
Artikel 12 Termijnen van betaling 
1. in afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 
worden betaald in vijf gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de 
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maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de 
volgende termijnen steeds twee maanden later. 

Nieuwe tekst 
Artikel 12 Termijnen van betaling 
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. 

Oude tekst 
Artikel 15 Registratieplicht 
1. De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid is gehouden verblijfhoudenden te 
registeren in een daarvoor bestemd en door de gemeente verstrekt nachtverblijvenregister. 
2. Het college van burgemeester en wethouders stelt genoemd nachtverblijvenregister 
kosteloos 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. 

Nieuwe tekst 
Artikel 15 Registratieplicht 
1. De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid is gehouden verblijfhoudenden te 

registeren in een daarvoor bestemd en door de gemeente verstrekt 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 

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. 

II De volgende artikelen worden toegevoegd: 

Nieuwe tekst 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

n.Nachtverblijvenregister: een register waarin elke verblijfsbieder gehouden is iedereen die 
tegen vergoeding in hem ter beschikking staande ruimten verblijft te registreren. 
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Nieuwe tekst 
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 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 10o7o 
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. 


