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Aanleiding 
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘Eenmalig opheffen terrasvrije periode’ op 24 
november 2020 hebben diverse raadsleden verzocht om ondernemers financieel tegemoet te komen 
door in 2021 minder of geen precariobelasting te heffen. Tijdens deze vergadering is besloten om in 
de loop van 2021 een informatieronde/sessie te organiseren over dit onderwerp. 
Een soortgelijk verzoek betreffende de reclamebelasting heeft een aantal raadsleden tijdens de 
raadsvergadering van 2 maart 2021 ook gedaan, namelijk middels de motie ‘Reclamebelasting 
(horeca) ondernemers’. 
Omdat de informatie voor een deel technisch van aard is, leent zich dat wat minder voor een 
presentatie zonder voorafgaande informatieverstrekking. Daarom stuur ik u deze informatie op 
voorhand in de vorm een RIB. 
 
Informatie 

1. Welke belastingsoorten  
2. Juridische aspecten wet- en regelgeving 
3. Motie ‘Coronategemoetkoming ondernemers Maastricht’ 
4. Financiële aspecten gemeente 
5. Financiële aspecten ondernemers 

 
1. Welke belastingen: 

 Precariobelasting 2021 – is per 12 oktober 2021 nog niet opgelegd; 
 Reclamebelasting 2021 – is opgelegd per 28 februari 2021; 
 Verhoging tarieven precariobelasting terrassen 2021 met 25%, vanwege Corona op 

basis van eerder raadsbesluit met 1 jaar uitgesteld; 
 Verhoging tarieven reclamebelasting 2021 met 10%, vanwege Corona op basis van 

eerder raadsbesluit met 1 jaar uitgesteld; 
 Invoering vermakelijkhedenretributie 2021, vanwege Corona op basis van eerder 

raadsbesluit met 1 jaar uitgesteld. 
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2. Juridische aspecten 
a. Precariobelasting: vanaf 28 april zijn terrassen weer open en moeten we op basis 

van de geldende verordening precariobelasting gaan heffen. Overige precario-
objecten (uithangborden, luifels enzovoort) zijn belastbaar vanaf 1 januari. Het 
belastbaar feit heeft zich namelijk wel voorgedaan doordat deze objecten wel 
geplaatst bleven, in tegenstelling tot de terrassen. Voorstel aan het college is om de 
hardheidsclausule toe te passen en geen precariobelasting terrassen te heffen 
gedurende de maanden januari tot en met april 2021 en om net als in 2020 de 
Corona-uitbreiding van de terrassen niet te belasten. De raad is bevoegd om 
desgewenst de verordening aan te passen; 

b. Precariobelasting: vanwege Corona is de verhoging van de precariobelasting 
terrassen met 25% met 1 jaar uitgesteld tot 2022. De betreffende verordening en 
tarieventabel worden in november 2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden; 

c. Reclamebelasting: plicht voor gehele jaar vanaf 1 januari. De raad is bevoegd om de 
verordening desgewenst aan te passen; 

d. Reclamebelasting: vanwege Corona is de verhoging van de reclamebelasting met 
10% met 1 jaar uitgesteld tot 2022. De betreffende verordening wordt in november 
2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden; 

e. Vermakelijkhedenretributie: vanwege Corona is de invoering van de 
vermakelijkhedenretributie met 1 jaar uitgesteld tot 2022. De betreffende verordening 
wordt in november 2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden; 

f. Algemeen: bij gemeentelijke belastingen is het op basis van artikel 219 lid 2 van de 
Gemeentewet niet mogelijk om de heffing of de hoogte van de heffing afhankelijk te 
laten zijn van inkomen, winst of vermogen. Daardoor is het niet mogelijk om alleen 
door Corona getroffen ondernemers en instellingen tegemoet te komen (“Behoudens 
het bepaalde in andere wetten dan deze en in de tweede en derde paragraaf van dit 
hoofdstuk kunnen de gemeentelijke belastingen worden geheven naar in de 
belastingverordening te bepalen heffingsmaatstaven, met dien verstande dat het 
bedrag van een gemeentelijke belasting niet afhankelijk mag worden gesteld van het 
inkomen, de winst of het vermogen.”). 

 
3. Motie ‘Coronategemoetkoming ondernemers Maastricht’ 

Op 16 maart 2021 hebben SPM, CDA, Groep Alexander Lurvink, PVV en D66 een 
motie ingediend die het college opriep om 
A. Volgens het advies van de VNG bijzonder uitstel van betaling en 

aflossingsregelingen te verlenen aan ondernemers waarbij de Coronacrisis tot 
financiële moeilijkheden leidde: BsGW heeft op verzoek van ondernemers uitstel 
van betaling verleend of een betalingsregeling getroffen, zij het dat de periode 
van uitstel in alle gevallen minder is dan 36 maanden, omdat de gemeentelijke 
belastingen veel lager zijn dan de rijksbelastingen. Per 1 oktober is aan 508 
ondernemers uitstel van betaling verleend (voor een bedrag van € 1,8 miljoen) 
en met 1.401 ondernemers een betalingsregeling getroffen (voor een bedrag van 
€ 1 miljoen). Het betreft 1909 van de bijna 2.100 ondernemingen in de 
categorieën winkels, horeca en hotels (91%). Begin april betrof het 1.700 
ondernemers in deze categorieën (81%). 

B. De aanslagen toeristenbelasting in overleg met de hotelbranche eventueel later 
te verzenden; vanwege de beperkingen door Corona zijn de aanslagen 
toeristenbelasting over het 1e en 2e kwartaal 2021 nog niet opgelegd. Vanwege 
de verbeterde economische situatie wordt voorgesteld om deze per 30 
november, alsnog op te leggen. Wanneer het betalen van deze aanslagen xou 
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leiden tot financiële problemen, geldt uiteraard ook hiervoor dat een 
betalingsregeling mogelijk is; 

C. De invorderingsrente tot en met 31 december 2021 te verlagen naar 0,01%, 
hetgeen BsGW inderdaad ook toepast; 

D. Bij de provincie te lobbyen eenzelfde “Anderhalvemeteregeling” toe te passen 
volgens Gronings model. Gedeputeerde Staten S heeft aangegeven zich te 
richten op de wendbaarheid van het Limburgse bedrijfsleven. Steun - als 
bedoeld in het Gronings model - is een taak die ligt bij de Rijsoverheid. Om die 
reden richt de Provincie zich op deelname aan het Herstelplan “V”, dat binnen de 
context van Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) wordt opgesteld. 

 
4. Financiële aspecten gemeente 

a. Door Coronamaatregelen kan een bedrag van precariobelasting van ongeveer 
€300.000 niet worden opgelegd. Betreffende toeristenbelasting bedraagt de 
inkomstenderving mogelijk € 1 miljoen. Waarschijnlijk zal het Rijk deze 
inkomstenderving compenseren; 

b. Het aanvullend verminderen van precariobelasting (terrassen en/of uitingen) leidt tot 
een inkomstenderving van ongeveer €75.000 per maand. Bijvoorbeeld het halveren 
van de tarieven van mei tot en met december zou een inkomstenderving van 
€275.000 betekenen. Betreffende ongeveer 1.500 objecten worden aanslagen 
precariobelasting opgelegd, waarvan 330 aanslagen betreffende terrassen. De 
aanslagen precariobelasting 2021 moeten nog opgelegd worden; 

c. Het verminderen van reclamebelasting met 25% of 50% zou een inkomstenderving 
betekenen van respectievelijk €172.000 en €345.000. Het betreft ongeveer 1.100 
aanslagen; 

d. De beoogde verhoging van de tarieven precariobelasting terrassen met 25% 
(bovenop de index) levert een meeropbrengst op van €175.000 in 2022 en volgende 
jaren; 

e. De beoogde verhoging van de tarieven reclamebelasting met 10% (bovenop de 
index) levert een meeropbrengst op van €70.000 in 2022 en volgende jaren; 

f. De beoogde invoering van de vermakelijkhedenretributie levert een meeropbrengst 
op van €600.000 in 2022 en volgende jaren (op basis van de bezoekersaantallen 
2019); 

g. Op basis van de jaarrekening 2020 heeft het Rijk besloten om in 2021 over 2020 een 
aanvullende tegemoetkoming toe te kennen tot nagenoeg het volledige bedrag van 
inkomstenderving 2020 en verwacht deze te verwerken in de decembercirculaire 
2021; 

h. Het Kabinet heeft eerder afgesproken dat de bestaande afspraken met betrekking tot 
de reële compensatie van de extra uitgaven en de inkomstenderving met betrekking 
tot corona ook voor 2021 gelden. 

 
5. Financiële aspecten ondernemers 

a. De overheid heeft ondernemers financieel gesteund met de regelingen Tozo, TVL en 
TONK; 

b. De Belastingdienst verleende uitstel van betaling gedurende 36 maanden; 
c. BsGW verleent (mede op ons verzoek) ruimhartig uitstel van betaling of een 

betalingsregeling; 
d. We hebben de Vaste Commissie van Binnenlandse Zaken en Minister Ollongren 

verzocht om aan ondernemers kwijtschelding of verlaging van de lokale heffingen te 
verlenen, omdat ondernemers maandenlang hun zaak gesloten moesten houden of 
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maar beperkt konden openen. We hebben op deze verzoeken helaas nog geen 
positieve reactie ontvangen; 

e. De economie groeit op dit moment sterk (MEV), met name door 
consumentenbestedingen; 

f. De werkloosheid (belangrijk voor hybride zzp-ers) is historisch laag; 
g. Het aantal faillissementen is op het laagste niveau in ruim 30 jaar. Het aantal 

uitgesproken faillissementen tussen 2017 en 2020 bedroeg tussen de 225 en 350. 
Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen. In juli 2021 bereikte het aantal 
faillissementen het laagste niveau na december 1990 (ruim 100). 

h. Van de terrashoreca weten we dat 2020 èn 2021 goede jaren qua omzet waren 
(zelfs zonder de concerten van André Rieu); 

i. De situatie bij horeca zonder terras is echter veel minder positief; dit is echter niet op 
te lossen via gemeentelijke belastingen; 

j. Het aantal overnachtingen is in 2021 naar verwachting ruim hoger dan in 2020 (maar 
lager dan in 2019); 

k. Uit cijfers van CBS blijkt dat de omzetten bij de kleding- en schoenenverkopers 6 
maanden op rij stijgen en inmiddels hoger zijn dan in 2019 (bron: Nu.nl). 

 
Hoogachtend, 
 
 

 
John Aarts, 
Wethouder Financiën, Vastgoed, Stadsbeheer en Hospitality. 
 

https://www.nu.nl/economie/6159807/verkoop-bij-kledingwinkels-stijgt-voor-zesde-maand-op-rij.html

