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Samenwerking 
Belastingen 

Paul Krugerstraat 1 0118-675498  

    
ONDERWERP    

Opstarten van de invordering en opleggen van aanslagen gemeentelijke belastingen 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 

 Aanleiding  

Sinds de start van de corona crisis hebben wij besloten de invordering van gemeentelijke 
belastingen en het opleggen van aanslagen gemeentelijke belastingen stop te zetten tot 30 
juni 2020. Nu het kabinet versoepeling van de maatregelen doorvoert en zowel de horeca 
als de toeristische sector weer open is, kan de invordering en het opleggen van 
gemeentelijke belasting weer worden opgestart. In gezamenlijk overleg met de 
Veiligheidsregio Zeeland en Sabewa Zeeland zal de heffing en invordering in fasen weer 
worden opgestart.  
 
Inleiding 
Door het weer opstarten van de invordering voorkomen we dat de betalingsachterstanden 
verder oplopen. Dit geldt ook voor het opleggen van nieuwe belastingaanslagen. Tevens 
voorkomen we dat mensen in één keer meerdere aanslagen ontvangen of overlapping 
krijgen bij de automatische incasso en daardoor in de problemen komen. Maatwerk voor 
inwoners en bedrijven die problemen hebben om hun aanslagen te voldoen, is altijd 
mogelijk. 
Daarnaast hebben we besloten dit jaar geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 
op te leggen, dit om de toeristische sector te ontlasten. De definitieve aanslagen 
toeristenbelasting 2020 zullen zoals altijd in maart 2021 worden opgelegd. 

Consequenties 

 
Invordering  
Er wordt gestart met het versturen van een herinnering aan bedrijven en particulieren met 
bedrijfspanden. In deze herinnering wordt aangeven, dat de invordering na 1 september 
weer zal worden opgestart. Daarnaast wordt aangeven, dat maatwerk mogelijk is.  
De aanmaning over de aanslagen gemeentelijke belastingen zowel voor 2020 als over oude 
jaren zullen na 1 september 2020, worden verzonden. Dit is in overleg met VRZ en Sabewa 
afgesproken.  



Blad 2 behorend bij 1215017 / 1215332 
 

De dwangbevelen zullen vervolgens begin oktober 2020, worden verzonden 

Aanslagen  

Aanvullende kohieren 2018-2019-2020 inclusief forensenbelasting 2019 zullen op 15 juli 
2020, worden verzonden, dit betreft vooral particuliere huishoudens. 
De definitieve aanslagen toeristenbelasting 2019 zullen op 27 augustus 2020 worden 
verzonden. De betaling hiervan moet dan voor 30 september plaatsvinden;  
Dit jaar zal er geen voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 worden opgelegd. De reden 
hiervan zijn:  

 Gezien de corona crisis is het lastig om een inschatting te maken van het aantal 
overnachtingen waarop de voorlopige aanslag kan worden gebaseerd.  

 Het aantal jaar- en seizoenplaatsen bij de (mini)campings zal afwijken van eerder 
jaren omdat men eerder de keuze zal maken voor een toeristische plaats  

 De definitieve aanslag toeristenbelasting 2019 en een eventuele voorlopige 
aanslag toeristenbelasting 2020 komen te dicht op elkaar waardoor mogelijk 
recreatieondernemers in liquiditeitsproblemen kunnen komen.  

 Naar verwachting zal het opleggen van een voorlopige aanslag dit jaar, veel extra 
werk opleveren door telefoontjes en bezwaren  

 De voorlopige aanslag is vooral bedoeld om de ontvangen belastinggelden 
gedurende het belastingjaar grotendeels te innen. Nu de aanslag in oktober of 
november kan worden opgelegd met 6 betalingstermijnen van een maand is dit 
argument voor een belangrijk deel vervallen.  

 

heer/mevrouw, 

Communicatie 

Dit advies is afgestemd met Sabewa Zeeland en de VRZ. Gezamenlijk zal er een 
persbericht worden verzonden. 

Vervolg 

Wij houden u raad op de hoogte van de verdere ontwikkeling op dit gebied. 

Bijlagen 

Concept persbericht 
 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,                   de burgemeester, 

 

 
 
mr. drs. ing. M. van Vliet                 drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




