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Beste leden van de gemeenteraad,
Begin september is er enige onrust ontstaan over de opgelegde aanslagen reclame belasting 2019.
Op grond van de vastgestelde Reclamebelastingverordening 2019 is er in Bergen op Zoom reclamebelasting geheven.
De Reclamebelastingverordening 2019 maakt niet langer onderscheid tussen raamreclame aangebracht aan de
buitenzijde van de etalageruit en raamreclame welke is aangebracht aan de binnenzijde. In vorige belastingjaren bestond
dit onderscheid nog wel. De hoogste belastingrechter heeft echter geoordeeld dat dit onderscheid strijdig is met het
gelijkheidsbeginsel. De verordening is daarom in overeenstemming met deze rechterlijke uitspraken gebracht.
Wij hebben vastgesteld dat de impact van deze wijziging groter is dan voorzien. Een aantal ondernemers heeft als gevolg
van deze wijziging een fors hogere aanslag reclamebelasting ontvangen, omdat zij hun raamreclame aan de binnenzijde
van de etalageruit hebben aangebracht en daarvoor nu zijn aangeslagen. BWB geeft aan dat het om ongeveer 170
gevallen gaat, waarin de wijziging tot een significante verhoging van de reclamebelasting heeft geleid.
Gelet op het feit dat de wijziging in deze gevallen tot een fors hogere belastingaanslag heeft geleid en de desbetreffende
ondernemers met deze wijziging onvoldoende rekening hebben kunnen houden, menen wij dat vanuit het oogpunt van
rechtszekerheid raamreclame aan de binnenzijde voor het belastingjaar 2019 moet worden uitgezonderd van de
belastingplicht. Deze oplossing vergt echtereen wijziging van de Reclamebelasting-verordening, welke met
terugwerkende kracht dient te worden ingevoerd.
De ondernemers op wie het voorgaande van toepassing is zal voorlopig uitstel van betaling van de opgelegde aanslagen
reclamebelasting 2019 worden geboden. Met het uitstel wordt de betalingsverplichting opgeschort tot het moment dat de
nieuwe aanslag reclamebelasting 2019 is vastgesteld. Naar verwachting zal de nieuwe aanslag reclamebelasting over
2019 in mei 2020 kunnen worden vastgesteld.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T140164
F (0164) 245356
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G
Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal

fcVab-sntec^-ŵl

Met het voorgaande wordt een oplossing geboden voor de ontstane situatie. Uw gemeenteraad zal bij het raadsvoorstel
tot vaststelling van de Reclamebelastingverordening 2020 worden voorgesteld de verordening Reclamebelasting 2019 te
wijzigen.
De BWB zal de ondernemers waarvoor de wijziging tot een hogere aanslag reclamebelasting heeft geleid hierover
schríftelijk te informeren.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

Mevr. Drs. A.J.A.M. Stinenbosch - Kools

