
Technische toelichting bij ‘Verordening reclamebelasting Steenbergen 2020’ 

Belastbaar feit 

De reclamebelasting wordt geheven voor het hebben van openbare aankondigingen 
(reclameobjecten) op of bij onroerende zaken, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De 
reclamebelasting wordt geheven van de gebruiker van de vestiging, waarop, waaraan, waarin of 
waarbij één of meer reclameobjecten zijn aangebracht dan wel zijn geplaatst. Tot reclameobjecten 
worden gerekend openbare aankondigingen in letters, cijfers, tekens, symbolen of kleuren of een 
combinatie ervan.  

Wie is belastingplichtig? 

De aanslag reclamebelasting wordt opgelegd aan de gebruiker van de onroerende zaak (WOZ- 
object). Wanneer een gebruiker meerdere onroerende zaken in gebruik heeft dan zal deze voor iedere 
onroerende zaak een aanslag ontvangen.  

Gebiedsomschrijving 

De verordening reclamebelasting 2020 is van toepassing op het aangewezen gebied en de bij de 
verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart. 

Vrijstellingen 

Er geldt een aantal vrijstellingen. Bijvoorbeeld de aankondiging dat het desbetreffende pand te koop of 
te huur staat, is vrijgesteld.  

Hoogte van de heffing 

De hoogte van het aanslagbedrag is afhankelijk van de WOZ-waarde 2020 en het tarief.  

De WOZ-waarde voor de onroerende zaak is eerder aan u bekendgemaakt door middel van de 
Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2020. Voor uitleg over de WOZ-waarde wordt u 
daarnaar verwezen.  

Heeft u nog geen mededeling van de WOZ-waarde ontvangen, omdat u pas in de loop van 2020 het 
pand bent gaan gebruiken, dan is deze aanslag reclamebelasting tevens de mededeling van de WOZ-
waarde.  

Voor de tarieven geldt een indeling in klassen. De tarieven voor 2020 bedragen:  

Het tarief bedraagt bij een waarde van: 

 minder dan € 200.000,00:       € 500,00 
 € 200.000,00 of meer, maar minder dan € 400.000,00:    € 650,00 
 € 400.000,00 of meer, maar minder dan € 600.000,00:    € 800,00 
 € 600.000,00 of meer:        € 950,00 

Voorbeeld: 
Stel: u gebruikt een onroerende zaak in de centrum met een WOZ-waarde van € 320.000,00. De 
aanslag voor 2020 bedraagt dan € 650,00.  

Tussentijdse wijzigingen 

De belastingschuld ontstaat bij het begin van het kalenderjaar, oftewel op 1 januari 2020. 
Als u in de loop van het jaar belastingplichtig wordt, betaalt u voor de volle resterende maanden 



belasting. Verlaat u het pand in de loop van het jaar, dan krijgt u voor de resterende volle maanden de 
belasting terug.  

Voorbeeld: 
Stel: u gebruikt een onroerende zaak in het centrum met een WOZ-waarde van € 480.000,00. De 
aanslag voor 2020 bedraagt dan € 800,00. Wanneer u 10 augustus het pand verlaat dan bent u 8/12 = 
€ 533,33 verschuldigd en krijgt u € 266,67 terug.  

Wijze van betaling en bezwaar 

De aanslag reclamebelasting ontvangt u afzonderlijk van de jaarlijkse aanslag gemeentelijke 
belastingen/WOZ-beschikking. Voor de wijze van betaling en het maken van bezwaar wordt u 
verwezen naar de achterzijde van het aanslagbiljet. Als u een machtiging voor periodieke afschrijving 
voor uw aanslag gemeentelijke belastingen heeft afgegeven dan geldt deze onder dezelfde 
voorwaarden ook voor deze aanslag. De aanslag wordt dan in 8 gelijke termijnen geïncasseerd. 

Let op: 

Heeft u bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde naar aanleiding van de eerder ontvangen aanslag 
gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2020. Als de waarde naar aanleiding van dat bezwaar 
is/wordt verlaagd, dan zal de aanslag reclamebelasting automatisch daaraan worden aangepast als 
de aangepaste waarde in een andere tariefklasse valt 

Heeft u nog geen mededeling van de WOZ-waarde 2020 ontvangen, omdat u pas in de loop van 2020 
het pand bent gaan gebruiken, dan is deze aanslag reclamebelasting tevens de mededeling van de 
WOZ-waarde. Hiertegen kunt u, als u het niet eens bent met deze waarde, wel bezwaar maken.  

Vragen of tussentijdse wijzigingen 

Indien u vragen heeft over de verordening en/of tussentijdse wijzigingen wenst te melden, kan u 
contact opnemen met de gemeente Steenbergen via info@gemeente-steenbergen.nl of via 
telefoonnummer 14 0167. U kan dan vragen naar Vanessa Stange. Als u vragen heeft over de 
betaling van de aanslag kunt u vragen naar mevrouw Ellie Rockx-van Dorst. 


