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De BIZ-wet is het resultaat van een 

wetgevingsproces: 
 juli 2014 2e kamer 

 november 2014 1e kamer 
Deze wet is ingevoerd op 01-01-2015 en borduurt voort op de 

experimentenwet BIZ die gold in de jaren 2009/2010/2011. 

 
De kinderziekten zijn eruit en de regeling bevat waarborgen en 

verbeteringen. 
 

KARAKTERISTIEKEN BIZ 
 

De toegemeten tijd staat niet toe om de wet te behandelen. Wel kan ik 
enkele karakteristieken noemen namelijk uit de nota van MKB Nederland: 

  
 De bedrijveninvestingszone (BIZ) is specifiek ontworpen als 

financieringsinstrument voor een ondernemersfonds, met alle 
waarborgen die daar bij horen. Ondernemers in een afgebakend 

gebied worden verplicht om via een heffing mee te betalen aan 
gemeenschappelijke activiteiten waarvoor een meerderheid van de 

ondernemers heeft gekozen. De gemeente int de BIZ-heffing en 

draagt de inkomsten over aan de betrokken ondernemers. De 
ondernemers bepalen zelf de activiteiten. De gemeenteraad moet hier 

wel mee instemmen en de activiteiten toetsen op het algemeen belang 
in de openbare ruimte. Geld uit de BIZ mag alleen worden ingezet 

voor activiteiten die mede een publiek belang in de openbare ruimte 
dienen in de categorie schoon, heel en veilig. Ondernemers hebben 

vervolgens het laatste woord middels een draagvlakmeting. 
 

Uit de vergelijking door KVK Gooi en Eemland: 
 De BIZ regeling is voor collectieve ondernemersactiviteiten.  

 De ondernemers bepalen de hoogte van de heffing.  
 Tariefdifferentiatie per gebied is mogelijk.  

 De wet schrijft raadpleging van de belastingplichtigen voor. 
 

Bij het Ondernemersfonds (OF) is retributie een moeilijk punt. Het 

teruggeven van teveel of niet bedoelde heffing of zomaar vrijstellen is 
niet mogelijk. Het geld kan slechts binnen de sector/gebieden worden 

besteed door trekkingsrechten die verbonden zijn aan de "eigen-inleg" 
van die sector. 

 
Bij BIZ hebben de contribuanten wettelijk geregelde invloed. 

 
 

KEUZE 

 



 

Kortom: er zijn verschillen tussen OF en BIZ 
Er is een keuze mogelijk! 

 
Waarom weigert het TOV-bestuur om de leden de keuzemogelijkheid voor 

te leggen?  
Het is geen kwestie van welles/nietes. 

Het gaat erom wat het beste is!! 
 

In zijn bedrijfsvoering maakt een ondernemer een afweging voordat hij 
kiest.  

Dat zou hier ook moeten gebeuren. 
 

DE TOV 
 

De TOV is een vereniging.  

Een vereniging heeft leden en dus een Algemene Leden Vergadering 
(ALV).  

Ook de leden bepalen de koers en geven het kader aan waarbinnen het 
bestuur het beleid voert. 

 
Als de Gemeenteraad de TOV een vraag voorlegt, dan vraagt zij dat 

feitelijk aan de leden, NIET alleen aan het bestuur. 
 

De portefeuillekwestie zet deze vergadering in een heel speciaal daglicht 
en dat legt een extra hypotheek op de zorgvuldige afweging van de 

mogelijkheden.  
In de afgelopen jaren heeft de ALV zich niet inhoudelijk kunnen uitlaten. 

 
TENSLOTTE 

 

Voordat je kunt delen en vermenigvuldigen moet je eerst optellen en 
aftrekken. 

 
In het amendement van de gemeente (18-12-2014) is ruimte gelaten om 

het besluit inzake het ondernemersfonds in te trekken. 
 

Let op: Het besluit van de TOV werkt niet alleen voor de 
ondernemersleden, maar ook voor de ondernemers-niet-leden. 

Is de TOV zorgvuldig bezig ten opzichte van de ondernemers-niet-leden 
als die ondernemers niet bij de beraadslaging worden betrokken? 

 
Ik adviseer de leden om conform de statuten van de TOV op inhoud te 

debatteren en te besluiten. 
Daarom het verzoek aan het bestuur om het voorstel van de VOT in 

stemming te brengen. 


