BELEIDSR
REGEL REC
CLAMEBELASTING V
VOOR TIJD
DELIJKE UIITSTALLIN
NG IN LEEG
GSTAANDE
E
OBJECTE
EN

Het colleg
ge van burg
gemeesterr en wetho uders van de gemee
ente Hattem
m en de aa
angewezen
n heffingsambttenaar, bed
doeld in arrtikel 231, llid 2, onderdeel b Ge
emeenteweet,
Gelet op d
de praktiscche situatie
e dat in hett heffingsgebied van de reclam
mebelasting
g in de gem
meente Hattem
m in leegsta
aande pand
den tijdelijkke uitstallin
ngen worde
en gerealisseerd doorr ondernem
mers
is een vra
aagpunt inzzake de he
effing van d
de reclame
ebelasting ontstaan. H
Het doel va
an de onde
ernemers acchter de uiitstallingen
n is gelegen
n in de lee
efbaarheid en het aanngezicht va
an de binnenstad. De lege winkelruimten ve
erlagen de
e aantrekke
elijkheid va
an het gebiied, wat zijj met de uitstaloorkomen dan wel te
e beperken.
lingen tracchten te vo
Nu de gem
meente Ha
attem en he
et Onderne
emersfond
ds Hattem beide posittief zijn aa
angaande dit
d
initiatief va
an onderne
emers en dit
d niet wen
nsen tegen
n te gaan, komt de vrraag op wa
at dit betekkent
voor de he
effing van reclamebe
elasting. In
n principe ontstaat
o
do
oor toevoegging van re
eclame-uitingen
bij de tijde
elijke uitsta
allingen in de
d leegsta
aande objecten een belastingpli
b
icht voor de reclamebelasting. Aa
angezien de
d uitstallin
ngen in de praktijk en
nkel de eta
alageruimtee innemen, kan slech
hts
een deel vvan de WO
OZ-waarde
e als grond
dslag worde
en toegere
ekend. Echhter bevat de
d reclame
ebelasting ee
en minimum
mtarief, waardoor de initiatief ne
emende on
ndernemerr met een aanslag
a
va
an
€ 300,00 w
wordt geco
onfronteerd
d. Noch de
e gemeente
e, noch he
et Onderneemersfonds
s Hattem acht
a
dit wenselijk, mede doordat de
e ondernem
mer hierdo
oor de uitstalling hooggstwaarsch
hijnlijk zal verv
wijderen.
Het te voe
eren beleid
d ten aanziien van lee
egstaande objecten in het heffinngsgebied waar een ondernemerr een uitsta
alling plaats
s met een tijdelijk karakter zal indien
i
de uuitstalling geen
g
reclam
meuiting bevvat in de zin
n van een bedrijfsnaa
am, maar enkel
e
een adresverw
wijzing naar de
(hoofd-)ve
estiging va
an de ondernemer, bu
uiten de he
effing van reclamebe
r
elasting blijven.
besluit:
vast te ste
ellen de na
avolgende regeling:
beleidsre
egel reclam
mebelastin
ng voor tijjdelijke uitstalling in leegstaaande objecten
Artikel 1. Voorwaarden voorr de toepas
ssing van
n dit beleid
d
‐ He
et object die
ent leeg te staan en tter verkoop en/of verrhuur te woorden aang
geboden
‐ In h
het leegsta
aande obje
ect is een u
uitstalling van
v goederren geplaaatst in de etalageruim
mte
van
n het objecct, zonder dat
d het objject betree
edbaar is vo
oor klantenn van de onderneme
o
er
wa
aarvan de uitstalling
u
in
n de etalag
ge is gepla
aatst;
‐ De
e uitstalling heeft een tijdelijk ka
arakter in het
h licht van
n het leefbbaarheids- en aangezichtsdoel va
an de binne
enstad van
n Hattem;
‐ De
e uitstalling bevat gee
en reclame
e-uiting in de
d zin van de reclameebelasting;

‐

‐
‐

De uitstalling bevat maximaal een bord of anderszins met een adres van de
(hoofd-)vestiging van de ondernemer waartoe de uitstalling behoort, gecombineerd met
de tekst ‘Voor meer informatie:’;
In plaats van een adres als in het punt hiervoor bedoeld, mag ook een telefoonnummer
worden vermeld;
Het hiervoor bedoelde bord of anderszins heeft maximaal de omvang van een A4-papier.

Of en in hoeverre een situatie voldoet aan het hiervoor genoemde is ter beoordeling van de heffingsambtenaar van de gemeente Hattem, waardoor die bepaald of dit beleid wordt toegepast.
Het Ondernemersfonds Hattem zal toezien op het voorkomen van het opzoeken van de grenzen van dit beleid door de ondernemers in het heffingsgebied.
Artikel 2. Citeertitel en inwerkingtreding
1. Dit besluit wordt aangehaald als “Beleidsregel reclamebelasting voor tijdelijke uitstalling in
leegstaande objecten”.
2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking van dit besluit.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van
23 december 2014.
Het college van burgemeester en wethouders van Hattem
de secretaris,

de burgemeester,

Aldus vastgesteld door de heffingsambtenaar van de gemeente Hattem op 19 december 2014.
De heffingsambtenaar van de gemeente Hattem,
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