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Ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht in verband met invoering
Bedrijveninvesteringszones

Gemeenteblad 2015

Ontheffing fiscale geheimhoudingsplicht in verband met invoering Bedrijveninvesteringszones

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,
Gelezen het voorstel van de directeur Dienstverlening Rotterdam van
10 februari 2015; kenmerk BS15/00065b;
gelet op het bepaalde in artikel 67 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen en artikel 231, tweede lid, onder a, van de Gemeentewet,
artikel 9 van de Wet bescherming persoonsgegevens en de
Wet op de bedrijveninvesteringszones;

besluit:
tot het verlenen van ontheffing van de fiscale geheimhoudingsplicht aan de directeur Belastingen
Rotterdam met als doel het ter beschikking stellen van naam- en adresgegevens van ondernemers die
gevestigd zijn in een bepaald gebied aan de ondernemersverenigingen in het kader van het invoeren
van een BI-zone (Bedrijven Investeringszone). De ondernemers-vereniging mag deze gegevens alleen
gebruiken voor dit doel.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 10 februari 2015.

De secretaris, De burgemeester,

Ph. F. M. Raets A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 11 februari 2015 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel
40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)
(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)
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Toelichting
Een Bedrijven Investeringszone (hierna: BI-zone) is een door de ondernemers zelf afgebakend gebied,
waarbinnen zij op eigen initiatief gezamenlijk willen investeren in activiteiten in de openbare ruimte
en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone. Bij voldoende draagvlak kan de gemeente een heffing (extra belasting) instellen, waarna
de opbrengst in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de vereniging of stichting, die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. Om de bestaande ondernemersvereniging de mogelijkheid
te geven dit draagvlak onder de ondernemers te versterken verstrekt Belastingen Rotterdam naam en
adresgegevens van ondernemers die in het gebied gevestigd zijn.
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