Inleiding
In 2011 hebben de gemeente Veldhoven,
de Ondernemersvereniging VeldhovenDorp en de Kamer van Koophandel
Brabant met succes een pilot
uitgevoerd om een nieuwe vorm
van reclamebelasting te testen.
In het winkelgebied Veldhoven-Dorp/
De Kromstraat is een reclamebelasting
ingevoerd, waarbij niet de oppervlakte
van de openbare aankondiging
maar de hoogte van de WOZ-waarde
de hoogte van de aanslag bepaalt.
De verwachtingen van de deelnemende
partijen waren hoog gespannen. Deze
nieuwe methode moest leiden tot lagere
heffingskosten en een eerlijkere verdeling
van de lasten. En daardoor tot een groter
draagvlak bij de ondernemers om zo een
ondernemersfonds te voeden.
De pilot met het ‘Veldhovens model’ zoals
deze variant al snel werd genoemd, heeft de
verwachtingen waar gemaakt: meer draagvlak, hogere netto opbrengst en minder
werk bij de gemeente.

Het Veldhovens model
• Reclamebelasting op basis van
artikel 227 Gemeentewet.
• Iedereen met een openbare aankondiging zichtbaar vanaf de openbare weg binnen het afgebakende
centrumgebied ontvangt een aanslag.
• De WOZ-waarde van het bedrijfspand bepaalt de hoogte van de aanslag.
Voor alle duidelijkheid:
• Het Veldhovens model is een
gebruikersbelasting en biedt geen
mogelijkheid om eigenaren anders
dan eigenaar/gebruiker een aanslag
op te leggen.
• Aan ondernemers zonder een
openbare aankondiging kan geen
aanslag worden opgelegd.
• Het Veldhovens model is alleen
getoetst voor centrumgebieden.
De toepasbaarheid op bedrijventerreinen is niet onderzocht.

“Leren van elkaars ervaringen en kennis delen
staan hoog in het vaandel.”
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In 2008 zijn wij gestart met een onderzoek
om centrummanagement in de Kromstraat
in te voeren. De ontwikkelingen volgden
elkaar daarna rap op: de Toekomstgroep
werd Stichting CM Veldhoven-Dorp, er kwam
een breed gedragen Plan van Aanpak met
daarin de gezamenlijke ambities en doelstellingen, de organisatiestructuur, het
meerjarenbeleidplan, het activiteitenplan
en de begroting. Maar dat was niet genoeg
want zonder geld waren we nu nog nergens.
Een deel van de ondernemers wilde niet
vrijwillig bijdragen aan de kosten, maar had
geen bezwaar tegen het delen in de lusten.
Dit was voor de overige ondernemers niet
acceptabel. Zij pleitten voor de financiering
van centrummanagement via een verplichte,
collectieve heffing. Op dat moment ontstond in overleg met de KvK Brabant, die
ons ondersteunde in deze initiatieffase, het
Veldhovens model. Nadat we alle voor- en
nadelen van elk instrument uitvoerig hadden afgewogen, werd gekozen voor het
Veldhovens model. Voor ons waren daarbij
de belangrijkste overwegingen:

De KvK Brabant is sinds de oprichting van
het Programma Centrummanagement in
2008 nauw betrokken bij vele centrummanagementactiviteiten in haar regio.
Via de stimuleringsregeling, themabijeenkomsten en het inrichten van een kennis- en
informatiecentrum dragen we actief bij aan
de realisatie en professionalisering van
centrummanagementinitiatieven. Leren van
elkaars ervaringen en kennis delen staat
daarbij hoog in het vaandel.
Praktijkervaring leert dat veel ondernemersverenigingen en gemeenten worstelen met
de financiering van collectieve ondernemersactiviteiten. De toenemende professionalisering zorgt voor hogere ambities en voor
stijgende begrotingen. Daarvoor is een
structurele financiering nodig. Financiering
op vrijwillige basis volstaat niet meer.
Vanaf het begin zijn we sterk betrokken bij
de zoektocht naar structurele financieringsmogelijkheden. We hebben een inbreng
geleverd bij de realisatie van de experimentenwet BI-zones (de BIZ) en zijn op zoek gegaan naar oplossingen voor de knelpunten
rondom de toepassing van de reclamebelasting. Al in 2008 hebben we de basis
gelegd voor het Veldhovens model.
Het heeft echter tot 2010 geduurd voordat
tot een pilot besloten werd. Het van kracht
worden van de Experimentenwet BI-zones
trok alle aandacht. In de praktijk bleek dat
de BIZ zeker voordelen maar ook nadelen
kende. Het Veldhovens model werd daarom
weer uit de la gehaald met als doel dit via
een pilot in de praktijk te testen.
Dit is Veldhoven-Dorp geworden omdat we
daar de combinatie vonden van een actieve,
goed georganiseerde ondernemersvereni-
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ging en een actieve, betrokken gemeente.
Partijen die niet bang waren voor vernieuwing en de uitdaging aan durfden te gaan.
Het past hier zowel de gemeente als de
Ondernemersvereniging Kromstraat daarvoor te danken.
Het succes van het Veldhovens model willen
wij graag uitdragen. Wij denken dat dit voor
winkelcentra op dit moment een goed
financieringsinstrument vormt dat serieus
betrokken moet worden bij een afweging
van de diverse alternatieven. Of het Veldhovens model daarbij als beste uit de bus
komt, is en blijft afhankelijk van de lokale
omstandigheden. De keuze van het juiste
instrument blijft lokaal maatwerk.
Conclusies en aanbevelingen:
• Het Veldhovens model vormt een aantrekkelijk alternatief dat altijd in de afweging betrokken zou moeten worden bij de
keuze van een financieringsinstrument
• De gemiddelde ondernemer is minder
geïnteresseerd in de keuze van het instrument maar meer in wat hij terugkrijgt voor
zijn geld.
• Een goed plan van aanpak met heldere
ambities en aansprekende, overtuigende
activiteiten trekt hem eerder over de
streep dan de keuze voor het ene of het
andere financieringsmodel.

• Lagere perceptiekosten en daardoor een
hogere netto opbrengst. Ondernemers
krijgen meer waar voor hun geld;
• Eerlijkere verdeling van de kosten. Door
de WOZ als uitgangspunt te nemen betaalt
een grotere winkel met meestal een hogere
WOZ-waarde meer dan een kleinere winkel.
Deze wijze van verdeling komt tegemoet
aan het rechtvaardigheidsgevoel van ondernemers.
• Geen of minder problemen met de beoordeling van verschillen tussen locaties.
De bepaling van de WOZ-waarde houdt al
rekening met zaken als de ligging, de opper-
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vlakte en de gevelbreedte van het pand.
Dit voorkomt veel discussie. Volstaan kan
worden met één uniform tarief.
Wij waren ervan overtuigd, dat deze voordelen voor de ondernemers belangrijk zijn
en tot meer draagvlak leiden. Dit bleek juist.
Bij de draagvlakmeting bedroeg het opkomstpercentage 60% en daarvan stemde
80% vóór.
Ook blijkt het hoge draagvlak uit het geringe
aantal bezwaren dat tegen de reclamebelasting werd ingediend. Slechts twee.
Al met al voldoet het Veldhovens model aan
alle verwachtingen en zouden wij daar nu
weer voor kiezen.
Conclusies en aanbevelingen:
• Het Veldhovens model heeft onze voorkeur boven alle bestaande instrumenten.
• Het draagt bij aan het vergroten van
het draagvlak voor invoering van een
verplichte collectieve heffing omdat het
resulteert in een eerlijkere lastenverdeling
en een hogere netto opbrengst.
• Is de variatie tussen de WOZ-waarde van
de panden in het gebied groot dan kan
het noodzakelijk zijn om te werken met
een minimum en/of een maximum aanslagbedrag. Wordt dit niet gedaan, dan
kan dit leiden tot onredelijke uitschieters
in de aanslag.
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Voor de gemeente Veldhoven is de reclameheffing op basis van de WOZ-waarde géén
pilot. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit
het beste instrument is voor een collectieve
heffing in dit gebied. De gemeente kent een
lange geschiedenis in de samenwerking met
de ondernemers in Veldhoven-Dorp. Al jaren
trekken we samen op om het winkelcentrum
aantrekkelijk te houden. Vanuit die samenwerking werd eind 2007 het voordeel van
centrummanagement gezien.
Om de activiteiten van het Centrummanagement te kunnen financieren is, samen met
de ondernemers en de KvK, gewerkt aan
een instrument dat past bij het gebied en
waarbij alle ondernemers bijdragen in de
kosten. De reeds bekende mogelijkheden,
OZB-opslag (Leids model), BIZ en de
reguliere Reclameheffing, waren niet de
oplossing. Het voelde als kanoën met een
roeispaan, het werkt wel, maar het is niet
het juiste instrument.
Wij waren daarom direct geïnteresseerd
toen de KvK Brabant met een alternatief
voorstel kwam. Wij zagen de voordelen van
het gebruik van de WOZ als basis van de
heffing van de reclamebelasting. Het levert
de gemeente een belangrijke kostenbesparing op. Door gebruik te maken van reeds
bekende data (de WOZ-waarde) valt de
inspanning weg voor het verzamelen van
nieuwe data (het meten en vastleggen van
de grootte van de reclame-uiting, het beheren van deze gegevens in een nieuw te bouwen database). De aanslag voor de OZB en
die van de reclamebelasting worden op één
gezamenlijk biljet verstuurd, wat ook een
kostenreductie inhoudt. Lagere inningskosten oftewel perceptiekosten zorgen ervoor
dat er onder aan de streep meer geld overblijft om in het ondernemersfonds te storten
en daarmee dus meer geld om activiteiten
in het centrum te financieren. Daarnaast is
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het transparant, voor iedereen gemakkelijk
controleerbaar en worden discussies over
het wel of niet goed meten van de grootte
van de reclame-uitingen voorkomen.
De invoering van reclamebelasting op
1 januari 2011 in Veldhoven-Dorp heeft aan
de verwachtingen voldaan.
De heffingskosten zijn beperkt gebleken, zo
ook het aantal bezwaren: slechts twee die
na de uitspraak van de Hoge Raad in de
zaak Doetinchem werden ingetrokken.
Kortom naar onze mening is er sprake van
een succesvol alternatief dat wij graag met
andere gemeenten en ondernemersorganisaties delen.
Belangrijkste overwegingen voor de keuze
van het Veldhovens model:
• Reclamebelasting treft alle ondernemers
die van de investeringen uit het ondernemersfonds profiteren.
• De verschillen tussen de panden en
daarmee de mate van profijt komen tot
uitdrukking in de WOZ-waarde.
• De perceptiekosten zijn laag door
gebruik te maken van het bestaande
WOZ-bestand, dit beperkt de extra werkzaamheden voor de gemeente.
• Lage perceptiekosten zorgen voor een
hoge netto opbrengst.
Dit alles verhoogt de acceptatiegraad en
daarmee het draagvlak onder ondernemers.

“Succesvol alternatief dat wij graag met
gemeenten en ondernemersorganisaties delen.”

De wetgever laat aan gemeenten een ruime
beleidsvrijheid om te kiezen voor een
bepaalde heffingsmaatstaf. Daarbij is een
aantal keren aangegeven dat het mogelijk
moet zijn om de heffing te baseren op de
waarde van een onroerende zaak in het
economische verkeer. Alhoewel niet expliciet opgemerkt voor de reclamebelasting,
heeft de wetgever nooit geoordeeld dat de
WOZ-waarde daarvoor ongeschikt is. Van
een verboden heffingsmaatstaf (artikel 219
Gemeentewet) is dus geen sprake.
Ook bij andere heffingen wordt de WOZwaarde steeds vaker gebruikt als maatstaf.
Er is inmiddels diverse keren geoordeeld
dat dit kan bij rioolrechten/rioolheffingen.
Dat de riolering de gebruikswaarde van het
pand verhoogt is hierbij de rechtvaardiging
om de waarde van het pand te gebruiken.
Zo lijkt er eveneens bij de precariobelasting
ruimte te zitten voor creatieve heffingsmaatstaven. En is het mogelijk om deze te heffen
naar de maatstaf ‘omzet die met de kabels/
leidingen wordt gegenereerd’. Ook bij de
baatbelasting is het mogelijk om de heffingsmaatstaf te baseren op de waarde in
het economische verkeer. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat de waarde in het
economische verkeer niet altijd bruikbaar
is, omdat die niet altijd optimaal aansluit
bij het profijt dat een onroerende zaak heeft
van de voorzieningen.
In navolging hiervan kan worden betoogd
dat reclame-uitingen (openbare aankondigen) ook de gebruikswaarde van een pand
verhogen. Ze trekken meer bezoekers wat
meer omzet oplevert en daardoor verkrijgt
de onroerende zaak meer waarde voor de
gebruiker. Kortom er kan sprake zijn van
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een relatie tussen de heffingsmaatstaf
(WOZ-waarde) en het heffingsobject (openbare aankondiging). Die relatie is minder
duidelijk dan bij de rioolrechten/rioolheffingen en de baatbelasting. De belastingrechter heeft echter nog nooit geoordeeld
over de vraag of de WOZ-waarde als heffingsmaatstaf voor de reclamebelasting kan
worden gehanteerd.
Conclusie
Wij zien daarom geen bezwaar tegen het
gebruik van het Veldhovens model. Zeker als
daarbij gekozen wordt voor een zorgvuldige
redactie van de heffingsmaatstaf in de reclamebelastingverordening. De Gemeentewet,
noch de wetsgeschiedenis verbiedt expliciet
de WOZ-waarde te gebruiken als heffingsmaatstaf voor de reclamebelasting. Het staat
gemeenten volgens de wetgever vrij om de
heffingsmaatstaf te nemen die zich het
beste verstaat met het gemeentelijke beleid
en de praktijk van de belastingheffing. In de
uitspraak van de Hoge Raad van 11 november 2011, alsmede de daaraan voorafgaande
conclusie van de Advocaat-Generaal, is die
keuzevrijheid nogmaals herhaald. Ook voor
een aantal andere lokale heffingen heeft de
(belasting)rechter inmiddels geoordeeld dat
de WOZ-waarde kan worden gehanteerd als
heffingsmaatstaf.
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