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Essentie

Parkeergarage terecht aangeslagen in BIZ-heffing. Geen vrijstelling van toepassing. Objectafbakening WOZ staat
onherroepelijk vast en kan in deze procedure niet worden getoetst.

Uitspraak

Uitspraak

in de zaak tussen
[naam eiser], te [woonplaats eiser], eiser,
gemachtigde: mr. J. van Groningen,
en
het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling, verweerder,
gemachtigde: mr. J.K. Lanser.

Procesverloop

Bij aanslag met als dagtekening 31 maart 2020 (de aanslag) heeft verweerder voor het belastingjaar 2020 van eiser
€ 4.800,- aan BIZ-bijdrage geheven.
Bij uitspraak op bezwaar van 27 juli 2020 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar ongegrond verklaard.
Eiser heeft beroep ingesteld.
Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 13 juli 2021.
Eiser is verschenen met zijn gemachtigde.
Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1.
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De aanslag is opgelegd voor de onroerende zaken gelegen aan de [adres 1] (supermarkt), [adres 2] (parkeergarage), [adres
3] en [adres 4]. De parkeergarage bevindt zich onder de supermarkt. Eiser was op 1 januari 2019 eigenaar van de
supermarkt en de parkeergarage.

2.

In geschil is of eiser terecht is aangeslagen voor de BIZ-bijdrage ten aanzien van de parkeergarage.

3.

Op grond van artikel 1, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones (de Wet BIZ) kan de gemeenteraad onder
de naam BIZ-bijdrage een belasting instellen ter zake van binnen een bepaald gebied in de gemeente
(bedrijveninvesteringszone) gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen.
Op grond van artikel 1, tweede lid, van de Wet BIZ is de BIZ-bijdrage een bestemmingsheffing die strekt ter bestrijding van
de kosten die verbonden zijn aan 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.
Op grond van artikel 1, derde lid, van de Wet BIZ, wordt bij verordening bepaald of de BIZ-bijdrage wordt geheven van:
a. eigenaren, waaronder voor de toepassing van deze wet worden verstaan degenen die bij het begin van het

kalenderjaar van in de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken het genot hebben krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht,

b. gebruikers, waaronder voor de toepassing van deze wet worden verstaan degenen die bij het begin van het
kalenderjaar in de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit,
beperkt recht of persoonlijk recht gebruiken of

c. eigenaren en gebruikers.
In artikel 2, derde lid, van Wet BIZ is aangegeven dat het tarief van de BIZ-bijdrage voor verschillende categorieën niet-
woningen verschillend kunnen worden vastgesteld, waarbij onder meer de vestigingslocatie, de bestemming van de
onroerende zaak en de branche of sector van de bijdrageplichtige gebruiker in relatie tot het belang bij de activiteiten in
aanmerking genomen kunnen worden.

4.

Op grond van de Wet BIZ heeft de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee (de gemeenteraad) de Verordening
bedrijveninvesteringszone Ouddorp Centrum 2019 (Gemeenteblad 2018, 283530; hierna: de Verordening) vastgesteld.
Deze Verordening luidt – voor zover van belang – als volgt:

“Artikel 2. Belastbaar feit en aard van de belasting

1.

Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de
bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot
woning dienen.

2.

De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op
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.

Artikel 3. Belastingobject

Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4. Belastingplicht

1.

De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject gebruikt.

2.

Voor de toepassing van dit artikel wordt:
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a. gebruik door degene aan wie een deel van een belastingobject in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik
door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de
BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

b. het ter beschikking stellen van een belastingobject voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene
die dat belastingobject ter beschikking heeft gesteld; degene die het belastingobject ter beschikking heeft gesteld
is bevoegd de BIZ-bijdrage als zodanig te verhalen op degene aan wie dat belastingobject ter beschikking is
gesteld.

3.

Indien een belastingobject bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-
bijdrage geheven van de eigenaar. Als eigenaar wordt aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar het genot
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van een in de bedrijven-investeringszone gelegen belastingobject.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

1.

De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het
belastingobject vastgestelde waarde voor het kalenderjaar 2019.

2.

Indien met betrekking tot het belastingobject geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet
waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van dat belastingobject bepaald met toepassing van artikel 6,
alsmede met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de
Wet waardering onroerende zaken.”

5.

Eiser stelt dat ten aanzien van de parkeergarage geen BIZ-aanslag kan worden opgelegd, omdat de parkeergarage geen
enkele baat heeft bij de investeringen die worden gedaan.

5.1.

De rechtbank stelt vast dat ingevolge de Wet BIZ in beginsel alle onroerende zaken die in een bepaald gebied in de
gemeente liggen en die niet in hoofdzaak tot woning dienen, in de heffing worden betrokken. Niet in geschil is dat de
parkeergarage niet in hoofdzaak tot woning dient. Anders dan eiser stelt, wordt op grond van artikel 2, eerste lid, van de
Verordening, geen rekening gehouden met de aard van het object. De BIZ-bijdrage moet worden gebruikt om de
leefbaarheid en de veiligheid van het BIZ-gebied te bevorderen. Het is hierbij niet vereist dat een individuele tegenprestatie
wordt geleverd aan iedereen die aan de BIZ meebetaalt. Dat de parkeergarage op geen enkele wijze bijdraagt aan het
profijt aan het resultaat van de exploitatie van het pand, kan eiser daarom niet baten.
De stelling dat de parkeergarage moet worden vrijgesteld van de BIZ-heffing volgt de rechtbank niet. Uit de formulering van
artikel 2, derde lid, van de Wet BIZ volgt dat de gemeenteraad hier de vrijheid heeft om de tarieven verschillend vast te
stellen en om onder meer de branche van de bijdrageplichtige in relatie tot het belang bij de activiteiten in aanmerking te
nemen. Van deze vrijheid heeft de gemeenteraad gebruik gemaakt door in artikel 6 van de Verordening voor de daar
genoemde objecten vrij te stellen van de BIZ-bijdrage. Nu een parkeergarage niet in de opsomming van dit artikel is
opgenomen, heeft verweerder eiser dan ook terecht in de BIZ-heffing betrokken. De omstandigheid dat de parkeergarage
ruim de helft van de totale heffingsgrondslag vormt, doet aan dit oordeel niet af.

6.

Eiser voert ter zitting voor het eerst aan dat de parkeergarage en de supermarkt als één onroerende zaak moet worden
aangemerkt op grond van artikel 16, aanhef, sub d, van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Verweerder
heeft dan ook ten onrechte voor zowel de supermarkt als de parkeergarage een aanslag opgelegd, aldus eiser.

6.1.

Volgens artikel 5 van de Verordening wordt de BIZ-bijdrage geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet WOZ
voor het belastingobject vastgestelde waarde voor het kalenderjaar 2019. Vaststaat dat in de WOZ-beschikking en bij het
opleggen van de OZB-aanslag voor dat kalenderjaar is uitgegaan van twee afzonderlijke objecten. Anders dan eiser stelt, is
de rechtbank van oordeel dat de objectafbakening in de zin van artikel 16 van de WOZ niet in de BIZ-procedure kan worden
getoetst, in ieder geval niet meer als voor het betreffende jaar een WOZ-beschikking is afgegeven. In het geval dat eiser in
de veronderstelling was dat de objectafbakening onjuist is toegepast, lag het op de weg van eiser om bezwaar te maken
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tegen de reeds opgelegde WOZ-beschikking in de OZB-aanslagen. Ter zitting heeft verweerder onweersproken verklaard
dat eiser niet in bezwaar is gegaan tegen deze aanslagen. Nu de aanslagen daarmee onherroepelijk zijn vast komen te
staan, is de rechtbank van oordeel dat verweerder ten aanzien van de BIZ-bijdrage terecht twee afzonderlijke aanslagen
heeft opgelegd voor de supermarkt en de parkeergarage.

7.

Het beroep is ongegrond.

8.

Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond.

Noot

Auteur: J.A. Monsma

1.

De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing, die kan worden geheven ter zake van alle niet-woningen binnen een bepaald
gebied, de zogenoemde bedrijveninvesteringszone. De opbrengst van de BIZ-bijdrage moet worden besteed aan de
bekostiging van activiteiten in de openbare ruimte en op internet ter bevordering van de leefbaarheid of de veiligheid in de
bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van die zone.

2.

Anders dan belanghebbende blijkbaar meent, is de BIZ-bijdrage geen retributie. Individueel profijt is geen voorwaarde voor
het opleggen van een aanslag. De eigenaren en/of gebruikers van alle niet-woningen binnen het aangewezen gebied
moeten betalen voor de activiteiten die aan het gebied ten goede komen. Hierop kan door de gemeenteraad wel een
uitzondering worden gemaakt door het vaststellen van vrijstellingen.

3.

Omdat art. 6 Verordening bedrijveninvesteringszone Ouddorp Centrum 2019 niet in de uitspraak is opgenomen heb ik
overheid.nl geraadpleegd. Daar is de verordening eenvoudig te vinden. In art. 6 zijn vrijstellingen opgenomen voor alle
(onderdelen van) objecten die ook voor de OZB zijn vrijgesteld. Daarnaast zijn objecten vrijgesteld die uitsluitend worden
beheerd door een vereniging of stichting die geen onderneming drijft, voor zover die objecten in hoofdzaak bestemd en in
gebruik zijn voor het geven van onderwijs, voor club- of buurthuiswerk, voor de beoefening van sport, kunst of cultuur, of
voor andere activiteiten van sociale of culturele aard. Het is duidelijk dat de parkeergarage waarover het geschil gaat, niet
onder een van de vrijstellingen valt. Nu niet in geschil is dat de parkeergarage geen woning is, moet belanghebbende voor
dit object betalen.

4.

Belanghebbende meende nog een slimmigheidje te kunnen uithalen door de objectafbakening te betwisten. De
parkeergarage en de erboven gelegen supermarkt zouden samen één object vormen, zodat de BIZ-bijdrage slechts
eenmaal zou zijn verschuldigd voor het vermeende samenstel. Deze vlieger ging echter niet op. De objectafbakening maakt
onderdeel uit van het waarderingsproces in het kader van de Wet WOZ. Belanghebbende had geen bezwaar gemaakt
tegen de WOZ-beschikking en de tegelijkertijd vastgestelde OZB-aanslag. Daarom stond de objectafbakening
onherroepelijk vast. De objectafbakening had in de onderhavige procedure wel aan de orde gesteld kunnen worden indien
voor de parkeergarage geen WOZ-waarde zou zijn vastgesteld, zoals bedoeld in art. 5 lid 2 Verordening
bedrijveninvesteringszone Ouddorp Centrum 2019. Deze situatie deed zich in dit geval echter niet voor.
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