Raadsbesluit
Bijlage bij agendanummer:
Zaaknr. 84306-2019
Onderwerp: Verordening Reclamebelasting 2020

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.5 november 2019;

Besluit
gelet op artikel 227 van de Gemeentewet
vast te stellen de
Verordening op de heffing en invordering van de reclamebelasting 2020
Artikel 1 Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. Reclameobject: een openbare aankondiging zichtbaar vanaf de openbare weg als bedoeld in
artikel 227 van de Gemeentewet;
b. Opschrift: openbare aankondiging in letter of symbolen, voor zover niet door middel van
tijdschriften of nieuwsbladen gedaan;
c. Maand: een kalendermaand;
d. Jaar: een kalenderjaar;
e. Onroerende zaak: onroerende zaak zoals afgebakend overeenkomstig artikel 16 van de Wet
waardering onroerende zaken.
Artikel 2 Gebiedsomschrijving
Deze verordening is van toepassing op het centrumgebied in de kern Gemert zoals aangeduid op de
in bijlage 1 van deze verordening opgenomen kaart met bijbehorende omschrijving.
Artikel 3 Belastbaar feit
Onder de naam ‘reclamebelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van openbare
aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg.
Artikel 4 Belastingplicht
1. De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de
openbare aankondiging wordt aangetroffen.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van
reclameobjecten die door tussenkomst van een exploitant zijn aangebracht, geheven van die
exploitant.
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
De reclamebelasting naar een vast bedrag van € 380,00 voor één of meer aankondigingen die worden
aangetroffen per onroerende zaak.
Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1. De reclamebelasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij
aanvang van de belastingplicht.

2.

3.

4.

Indien de belastingplicht met betrekking tot het eigendom voor de reclamebelasting in de loop
van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van
de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog
volle kalendermaanden overblijven.
Indien de belastingplicht met betrekking tot het eigendom voor de reclamebelasting in de loop
van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten
van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht,
nog volle kalendermaanden overblijven.
Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen het gebied
dat aan de reclamebelasting onderhevig is verhuist en aldaar een ander eigendom in gebruik
neemt.

Artikel 8 Wijze van heffing
De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9 Vrijstellingen
De reclamebelasting wordt niet geheven voor:
1. openbare aankondigingen die uitsluitend het openbaar belang dienen;
2. openbare aankondigingen van politieke partijen;
3. openbare aankondigingen die zonder commercieel oogmerk aanwezig zijn in het kader van en
voor de duur van - activiteiten van culturele, sociale of soortgelijke aard; - braderieën;
4. openbare aankondigingen op bouwterreinen voor zover deze rechtstreeks betrekking hebben op
de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden (optie: waaronder niet begrepen
openbare aankondigingen met een verkoop- of verhuur bevorderend karakter);
5. openbare aankondigingen die met vermelding van een tussenpersoon zijn gedaan in verband
met de verhuur of de verkoop van roerende woonruimten, roerende bedrijfsruimten of onroerende
zaken, indien deze aanwezig zijn in onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren
ruimte of zaak.
Artikel 10 Termijnen van betaling
1. De aanslag(en) moet(en) worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op
de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is
vermeld en de tweede twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid moet(en), indien een machtiging voor automatische incasso is
afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden
afgeschreven, de aanslag(en) worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen waarvan de
eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het
aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later.
3. In afwijking van het tweede lid is betaling via automatische incasso alleen mogelijk voor zover het
totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen en bestuurlijke boetes
minder is dan € 5.000,00.
4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde
termijnen.
Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 12 Nadere regels door het Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met
betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting.
Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1. De “Verordening reclamebelasting 2019” van 13 december 2018, wordt ingetrokken met ingang
van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij
van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening reclamebelasting Gemert-Bakel 2020”.
Bijlage 1, behorende bij de Verordening reclamebelasting 2020

Het in artikel 2 van de verordening bedoelde centrumgebied omvat het volgende gebied.

Binnen de op deze kaart aangegeven gebied vallen de volgende straten:
Amstelgang
Binderseind
Beatrixplantsoen
Bonengang
Churchilllaan
Commandeur
Elisabethplaats
Gasthuisgang
Gelind
Grootmeesterstraat
Haageijk
Heilige Geestlaan
Hofgoed
Hopveld
Kapelaanstraat
Karbeel
Kasteellaan
Kerkepad
Kerkstraat
Komweg
Molenstraat
Nieuwstraat
Nonnengang
Pelikaangang
Ridderplein
Ridder Rutgerlaan
Ruijschenberghstraat
Schoorswinkel
Sint Joris en Sint Tunnisgang
Soikerijgang
Virmundtstraat
Vondellaan
Vroonhof
Watermolen
Willem de Haasstraat

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 12
december 2019.
de raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,
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