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Beantwoording artikel 38-vragen
Geachte fractie,

Op 8 januari 2019 hebben wij uw artikel 38 vragen ontvangen over het onderwerp: Toeristenbelasting
en particuliere verhuur van kamers en panden. Onderstaand de beantwoording van uw vragen.
1.

Is de gemeente bekend met het feit dat de 150 Airbnb locaties in Gouda geen toeristenbelasting
afdragen aan de gemeente?
Antwoord.
Airbnb-accommodaties vallen juridisch gezien, net zoals hotels, onder de reikwijdte van de
toeristenbelasting. De uitvoering daarvan is weerbarstiger.
De heffing van toeristenbelasting voor Airbnb locaties is een landelijk probleem. Op internet staan bij
Airbnb locaties vrijwel nooit adressen. Vaak zijn ze ook niet herkenbaar afgebeeld. Het werkelijke adres
van een Airbnb locatie wordt vrijwel altijd pas zichtbaar op het moment dat er wordt geboekt. Een aantal
van de aanbieders op Airbnb in Gouda is wel duidelijk herkenbaar en deze aanbieders betalen wel
toeristenbelasting. De BSGR, die verantwoordelijk is voor de inning van de toeristenbelasting, is
aangehaakt op de landelijke discussies over dit probleem.
Of er daadwerkelijk 150 Airbnb locaties in Gouda zijn, is overigens niet met zekerheid te stellen. Op
internet zijn enerzijds veel locaties bij Gouda vermeld terwijl de locaties feitelijk in de omgeving van
Gouda zijn gelegen. Anderzijds staat niet al het aanbod de gehele tijd op de website: de website bevat
een momentopname.
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Zo ja, hoeveel is naar schatting de inkomstenderving toeristenbelasting particuliere verhuur
geweest in 2017 en 2018?
Antwoord.
Door de onbekendheid van het aantal locaties en het aantal overnachtingen per locatie is er geen reële
inschatting te maken van de inkomstenderving van de Airbnb locaties die nog geen toeristenbelasting
betalen. Het tarief bedroeg in 2017 en 2018 respectievelijk € 1,51 en € 1,53 per overnachting.
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Is het college het met mij eens dat er sprake is van oneerlijke concurrentie als bovenstaande
inderdaad blijkt te kloppen?
Antwoord.
Het klopt dat de gemeente hierdoor belastinginkomsten misloopt.
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Klopt het dat er geen actief controlebeleid en incassobeleid is voor Airbnb inning van de
toeristenbelasting? Zo ja, is het college het met mij eens dat we dus extra inkomsten mislopen
op deze manier?
Antwoord.
Formeel is degene die gelegenheid tot overnachten wil gaan bieden, waarvoor toeristenbelasting van
toepassing is, verplicht om hiervan melding te doen bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
(BSGR). Dit moeten zij doen voordat voor de eerste maal gelegenheid tot overnachten wordt verschaft.
Als de belastingplichtige verzuimt om hiervan melding te doen, maar er een vermoeden bestaat dat op
een concreet adres gelegenheid tot overnachten wordt geboden, dan wordt door de BSGR een verzoek
tot aangifte toegezonden.
De toeristenbelasting wordt opgelegd en geïnd door de BSGR. Jaarlijks verzoekt de BSGR aan de
bekende adressen die belastingplichtig zijn voor de toeristenbelasting om aangifte te doen van het
aantal overnachtingen teneinde een aanslag toeristenbelasting te kunnen opleggen.
Tot op heden is het vrijwel geen enkele gemeente in Nederland gelukt om een convenant met de Airbnb
organisatie af te sluiten, waarbij deze organisatie de adressen en het aantal overnachtingen
rechtstreeks aan de belastingorganisatie in één aanlevering verstrekt.
Binnen BSGR verband is er op dit moment bij één gemeente een project gestart om het niet of
onvoldoende afdragen van toeristenbelasting door Airbnb adressen te verminderen. Gouda volgt dit
project nauwlettend. Als de resultaten van dit project bekend zijn, zal het college de toepassing hiervan
in Gouda bezien. Daarbij moeten de baten en lasten goed tegen elkaar worden afgewogen.
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Hoe denkt de gemeente
a) passend beleid te ontwikkelen voor particuliere verhuur van kamers en woningen en
b) een actief controlebeleid te ontwikkelen op inning toeristenbelasting voor alle kamers (dus
particuliere verhuur en hotels)?
Antwoord.
a) Het college brengt in beeld in hoeverre er sprake is van een probleem en zal de raad hierover op
korte termijn informeren. Eventuele voorstellen tot aanpak zijn afhankelijk van de uitkomsten van het
onderzoek.
b) Zie het antwoord onder punt 4.
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Is het college voornemens om bij het eerste ijkmoment 2019 de hoogte van het bedrag 2019 te
herzien, zodat het tarief meer conform de tarieven in Bodegraven-Reeuwijk zijn?
Antwoord. Nee. Het tarief van Gouda is regionaal gezien gemiddeld. Daarnaast heeft de
gemeenteraad op 12 december 2018 bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2019 het tarief
voor de toeristenbelasting vastgesteld op € 1,57 per overnachting. Het is niet mogelijk om dit tarief
lopende het belastingjaar 2019 te verhogen.

Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd.
Burgemeester en wethouders van Gouda,
de secretaris,
de burgemeester,

E.M. Branderhorst

M. Salet

Geschatte ambtelijke capaciteit: 4 uur.
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