VEELGESTELDE VRAGEN NIEUW DIGITAAL NACHTREGISTER

Is het digitale nachtregister verplicht?
Ja, het Wetboek van Strafrecht en de Verordening Openbare Orde en Veiligheid van
Gemeente Simpelveld (VOV) bevat de verplichting tot het bijhouden van een nachtregister
door degene die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen. Voor
logiesverstrekkende ondernemers in gemeente Simpelveld is het daarmee verplicht om
nachtverblijf registreren in het vernieuwde digitale nachtregister. Dit is door het college van
B&W van gemeente Simpelveld besloten.

Moeten ondernemers betalen voor deze dienst?
Nee, de gemeente biedt deze dienst kosteloos aan ondernemers aan.

Waarom overgaan tot een nieuw digitaal nachtregister?
In gemeente Simpelveld werd voorheen op verschillende manieren geregistreerd. Dit was
niet duidelijk voor ondernemers, maar ook niet voor de gemeente en de BsGW (Belasting
samenwerking Gemeenten en Waterschappen). Het nieuwe digitale nachtregister voldoet
aan de strengere Europese regelgeving en privacyregels en is gebruiksvriendelijker. U kunt
in eigen beheer meer regelen.

Waarom is het belangrijk om een digitaal nachtregister bij te houden?
De controle op de naleving van het nachtregister is een belangrijke wettelijke taak van de
gemeente. De gemeente dient namelijk te weten wie, waar verblijft. Dit kan belangrijk zijn in
geval van bijvoorbeeld een ramp of voor de aanhouding van door de politie gezochte
personen. Ook wordt het nachtregister gebruikt voor controle en afdracht van de
toeristenbelasting.

Ik maak gebruik van een eigen reserveringssysteem. Moet ik nu twee systemen
bijhouden?
Momenteel werkt X-Com, de beheerder van het digitale nachtregister, aan een wijze om
informatie te importeren in het nieuwe nachtregister. Hiermee kunnen ondernemers wellicht
gegevens uit het eigen systeem importeren in het systeem van het nieuwe digitale
nachtregister. Wanneer dit gerealiseerd is, informeren wij ondernemers hierover via de
gemeentelijke internetpagina. Het is echter ook mogelijk om een directe koppeling tussen Xcom en u als ondernemer te laten maken. Dit gaat echter buiten de gemeente om. U kunt
hiervoor het beste contact opnemen met X-com via nachtregister@simpelveld.nl om de

mogelijkheden te bekijken. Eventuele kosten voor een dergelijke directe koppeling zijn voor
de ondernemer.

Wat zijn de voordelen van een digitaal nachtregister?
- Géén kosten voor ondernemers (kosteloos beschikbaar via de gemeentelijke
internetpagina);
- De handhaver/Boa is geïnformeerd en hoeft dus minder lang ter plaatse te zijn;
- Eén systeem voor eenieder en minder fraudegevoelig;
- Overzichtelijk, altijd benaderbaar bij een ramp;
- Actuele en juiste overnachtingscijfers beschikbaar voor ondernemers;
- Voldoet aan de huidige privacywetgeving (AVG).

Wie stelt het nachtregister vast?
In de Verordening Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Simpelveld (VOV) is
opgenomen dat de burgemeester bepaalt op welke wijze het bijhouden van een
nachtregister dient te gebeuren.

Wie moet een nachtregister bijhouden?
Het Wetboek van Strafrecht verplicht het bijhouden van een nachtregister door degene die er
zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te geven. Dit geldt dus voor eigenaren van
hotels, pensions, bed & breakfasts, vakantiewoningen/-appartementen.

Is een computer nodig om dit te installeren?
Ja, voor de installatie is een computer of een ander mobiel apparaat (tablet of smartphone)
met toegang tot het internet vereist.

Is een internetverbinding nodig?
Ja, om in het systeem te kunnen is een internetverbinding nodig.

Is toegang via een tablet of smartphone mogelijk?
Ja. Het digitale nachtregister kan ook geopend worden met een tablet of smartphone.

Kan ik boekingsdata achteraf wijzigen?
Zolang de aankomstdatum niet is verstreken heeft u de mogelijkheid om deze aan te passen.
Is het vertrek van uw gast nog niet bekend? Dan heeft u de mogelijkheid om de
vertrekdatum deze nog niet in te vullen. U heeft tot maximaal 60 dagen de gelegenheid om
achteraf overnachtingen te registreren. Reeds geregistreerde overnachtingen die u achteraf
wilt wijzigen, dus als de datum van vertrek is verstreken – kunt u doorgeven aan gemeente
Simpelveld. Dat kan via het e-mailadres nachtregister@simpelveld.nl

Wachtwoordherstel kan ik dit zelf en hoe ?
Dat kan via de ‘wachtwoord vergeten knop’ op de pagina waar u inlogt.

