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Gemeente Vaals 
Leden van gemeenteraad 
Postbus 450  
6290 AL Vaals 
 
 
 
Vaals, 11 maart 2021 
 
Betreft : Factuur Reclamebelasting 
 
Geacht gemeenteraadslid,  
 
 
Is Vaals een gastvrije gemeente? De horeca staat dagelijks klaar om onze inwoners en 
bezoekers een hartelijk welkom te heten als dat kan. Wij werken hard aan de gastvrijheid in 
onze gemeente.  
Door de goede samenwerking tussen gemeente, inwoners en horeca zorgen wij samen voor 
een leefbare omgeving en aantrekkelijk horeca-aanbod.  
 
 
Op dit moment worden wij echter niet heel erg gastvrij behandeld door onze gemeente. Tot 
onze grote verbazing en teleurstelling viel vorige week de factuur, via de BSGW, van de 
reclamebeasting van de gemeente Vaals bij ons op de deurmat. Dit is een bijzonder slechte 
actie en timing.  
De gemeente Vaals had de factuur van de reclamebelasting kunnen benutten om als 
gemeente een positief signaal af te geven aan onze onevenredig zwaar getroffen branche. 
U had kunnen besluiten om de belasting kwijt te schelden gedurende de periode van de 
lockdown (horeca bedrijven zijn nu welgeteld 5 maanden in 2020, en al bijna 3 maanden in 
2021 gesloten, 8 maanden met weinig tot geen inkomsten). U had zelfs kunnen besluiten tot 
halvering van deze reclamebelasting. De reclamebelasting kan namelijk niet benut worden 
voor hetgeen het bedoeld is. 
 
 
De horeca is door de huidige lockdown verplicht gesloten; inkomsten blijven uit, terwijl de 
vaste lasten doorlopen. Ondernemers kunnen er op dit moment echt geen extra 
(gemeentelijke) heffingen bij hebben. De lokale overheid zou moeten voorzien in liquiditeit 
van horecaondernemingen, bijvoorbeeld door uitstel en in sommige gevallen (gedeeltelijke) 
afstel van afdrachten.  
 
 
KHN maakt zich op lokaal niveau hard voor de belangen van ondernemers en gaat ervan uit 
dat gemeenten ook hun verantwoordelijkheid nemen: gemeentelijke heffingen en 
gemeentelijke belastingen moeten niet omhoog om de gemeentebegroting sluitend te 
maken. Gemeentelijke heffingen en gemeentelijke belastingen zouden evenredig met het 
gebruik opgelegd moeten worden, niet omhoog maar juist omlaag om de eigen ondernemers 
te helpen overleven! 
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Daarnaast is erop dit moment ook erg weinig grondslag voor deze belasting . 
U realiseert het zich misschien niet maar de overheid is op dit moment de grootste 
schuldeiser van ondernemers. Belastingen en allerlei heffingen worden volledig doorbelast 
ondanks dat men er geen of nauwelijks gebruik van kan maken Als de horeca branche 
dadelijk weer mag exploiteren dan zal menig ondernemer nog 3 tot 4 jaar nodig hebben om 
zwarte cijfers te kunnen schrijven. 
 
Hopelijk besluit u nog om de reclamebelasting voor de periode van de lockdown kwijt te 
schelden en tegen de tijd dat het weer kan een nieuwe aangepaste factuur te sturen. 
Tevens verzoeken wij u om facturatie van alle andere gemeentelijke heffingen nauwkeurig af 
te wegen.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur van KHN Vaals, Koninklijke Horeca Nederland 

 

Monique Troc, voorzitter KHN Vaals. 

telnr. 06-43580462 

Hellen Massen, regiomanager KHN Zuid Limburg. 

telnr.06-10714234 

 

 

cc. college van burgemeester en wethouder 


