
 

 

Briefschrijver 
 
 
Op 28 februari 2022 stuurde u ons een brief. U richt uw brief aan het gemeentebestuur 
van de gemeente Doetinchem. Omdat ik door het college van burgemeester en 
wethouders ben aangewezen als heffingsambtenaar en verantwoordelijk ben voor de 
uitvoering van de gemeentelijke belastingen heb ik uw brief behandeld.  
 
U bent het niet eens met de aanslag gemeentelijke belastingen met nummer 4359507. U 
wordt aangeslagen voor de onroerendzaakbelasting (OZBG), de rioolheffing (RIOG) en de 
reclamebelasting (RECL). U vindt het buiten proportie dat deze aanslagen worden geïnd in 
de periode van de nasleep van de coronapandemie. In deze brief leest u wat ik heb 
besloten. 
 
Wat heb ik besloten? 
Ik verklaar uw bezwaar ongegrond. De aanslag gemeentelijke belastingen met nummer 
4359507 blijft gehandhaafd. 
 
Waarom heb ik dat besloten? 
Ik begrijp dat het voor ondernemers nog steeds een moeilijke tijd is. Maar de aanslag 
gemeentelijke belastingen is rechtmatig opgelegd op basis van landelijke wetgeving en de 
gemeentelijke belastingverordeningen. De belastingverordeningen voor 
onroerendzaakbelasting, de rioolheffing en de reclamebelasting zijn democratisch 
vastgesteld door de gemeenteraad. Voordat de reclamebelasting is ingevoerd is er 
bovendien een draagvlakmeting gehouden. Het resultaat van de draagvlakmeting was 
positief en daarmee is de invoering een feit geworden. De opbrengst van de 
reclamebelasting wordt uitgekeerd aan het Ondernemersfonds Doetinchem. Dat gebruikt 
het vervolgens om activiteiten uit te voeren die zijn gericht op het versterken van de 
winkelfunctie in het heffingsgebied. 
 
We mogen op basis van wetgeving ook geen onderscheid maken tussen soorten bedrijven 
bij het opleggen van de gemeentelijke belastingen. Het is dus niet toestaan om 
bijvoorbeeld voor een supermarkt een ander tarief te hanteren dan voor een kleding- of 
horecazaak. Dit zou in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel. Bovendien mag het bedrag 
van gemeentelijke belastingen niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, winst of 
het vermogen. De aanslag is daarom correct opgelegd. 
   
U geeft aan dat in andere gemeenten de reclamebelasting is kwijtgescholden. Elke 
gemeente kan dit zelf bepalen. De gemeenteraad van Doetinchem heeft hier niet voor 
gekozen. Uw brief is voor de gemeenteraad ook geen aanleiding om het huidige beleid te 
wijzigen. De aanslag is daarom correct opgelegd en moet betaald worden.   
 
Wel is besloten om maatwerk te leveren bij eventuele betalingsproblemen. Als u het 
openstaande aanslagbedrag niet op tijd kunt betalen dan kunt u schriftelijk om uitstel of 
een betalingsregeling vragen bij de invorderingsambtenaar van de gemeente Doetinchem. 
Dit kan ook per mail naar invordering@doetinchem.nl. 
 
Bent u het niet eens met mijn beslissing? 
U kunt dan een brief sturen aan de Rechtbank Gelderland, Team Belastingrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem. Dit heet een beroepschrift. U moet dit doen binnen zes weken na 
de datum van deze brief. In uw beroepschrift schrijft u in ieder geval: 
 - uw naam en adres; 
 - de datum waarop u de brief schrijft; 
 - waar u het niet mee eens bent; 

mailto:invordering@doetinchem.nl


 

 

 - de reden waarom u het er niet mee eens bent; 
 - uw handtekening. 
Zorg ervoor dat u ook een kopie van deze brief meestuurt. Voordat de rechtbank uw 
beroepschrift behandelt moet u griffierecht betalen.  
  
 
Hebt u vragen? 
Als u nog vragen hebt kunt u bellen met J. Berndsen. Het telefoonnummer is (0314) 377 228. 
 


