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INLEIDING
Het rapport voor u is het resultaat van onderzoek naar het draagvlak voor de reclamebelasting in de
Achterkerkstraat, Beatrixstraat, Fluitersstraat, Zandstraat en Prins Bernhardlaan. We benadrukken
geen wetenschappelijke pretenties te hebben met dit rapport, en evenmin doen we claims over de
representativiteit buiten het onderzochte gebied. Het gaat hier strikt om een peiling onder de
ondernemers in de eerdergenoemde straten. Binnen het aangewezen gebied is de ingewonnen
informatie zeer waardevol, en zullen de resultaten gevolgen ons inziens moeten hebben voor de
voortzetting van de reclamebelasting in dit gebied.
Het rapport is te beschouwen als een aanvulling op de evaluatie van de reclamebelasting (als
geheeld) die wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente en het ondernemersfonds.

Aanleiding
In 2011 heeft de gemeenteraad van Veenendaal besloten tot voortzetting van de reclamebelasting.
De reclamebelasting wordt doorgesluist naar het Ondernemersfonds, dat daar activiteiten in het
belang van het ondernemersklimaat van ontplooit. Echter, voortzetting van de reclamebelasting was
niet vanzelfsprekend, omdat het draagvlak hiervoor bij ondernemers ontbrak. Met name de
winkeliers rondom het centrum gaven aan meer last dan profijt te hebben van deze constructie. In
2013 wordt de reclamebelasting wederom geëvalueerd; reden voor de SP om de ondernemers in het
desbetreffende gebied te bezoeken.

Maatschappelijke relevantie
Het ondernemersfonds en de financiering hiervan via de reclamebelasting hebben invloed op het
ondernemersklimaat van Veenendaal. Onder ondernemers is de reclamebelasting een veelbesproken
onderwerp.
Tevens zijn de resultaten van dit onderzoek van invloed op de politieke standpuntbepaling van de SP.

Onderzoeksvraag
In hoeverre is er draagvlak voor – en kennis over – de financiering van het Ondernemersfonds via de
reclamebelasting, bij ondernemers rondom het centrum van Veenendaal?

Onderzoeksgebied
Er is gericht geënquêteerd onder ondernemers in de Achterkerkstraat, Beatrixstraat, Fluiterstraat,
Zandstraat (aan de centrumkant van de rotonde) en Prins Bernhardlaan.
Daarnaast konden geïnteresseerde ondernemers buiten het gebied ook een enquêteformulier
invullen; deze zijn apart verwerkt.

ENQUETES BINNEN HET ONDERZOEKSGEBIED
Hieronder de resultaten van de enquete in de Achterkerkstraat, Beatrixstraat, Fluiterstraat,
Zandstraat en Prins Bernhardlaan.
Aantal: 25

Stelling

Eens

Oneens

Onbeantwoord

De reclamebelasting is in principe een goede manier
om elke ondernemer te laten meedelen in het
ondernemersfonds.
De reclamebelasting schiet haar doel voorbij zoals
ze nu is vormgegeven.
Met mijn bijdrage aan het ondernemersfonds (via de
reclamebelasting) krijg ik waar voor mijn geld.
In het tarief dat ik kwijt ben aan reclamebelasting,
wordt voldoende rekening gehouden met mijn omzet.
Er is voor mij een duidelijk verschil tussen je naam
op je gevel en reclame.
Bij de reclamebelasting wordt er voldoende
onderscheid gehanteerd tussen reclame en je naam
op je gevel.
Het ondernemersfonds staat voldoende open voor
mijn klachten en suggesties.
De gemeente staat voldoende open voor mijn
klachten en suggesties.
De taakverdeling met ondernemersfonds als
opdrachtgever en gemeente als uitvoerder is mij
voldoende helder.
Ik sta achter in de taakverdeling met
ondernemersfonds als opdrachtgever en gemeente
als uitvoerder.
Bij problemen is het voldoende helder tot wie ik mij
moet richten.
Het bedrag dat ik kwijt ben aan reclamebelasting is
een eerlijk bedrag.
Ik kan vrijstelling krijgen als ik de reclamebelasting
niet kan opbrengen.
Ik ben liever aangesloten bij een
winkeliersvereniging dan bij het ondernemersfonds.
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Ja, ik wil op de hoogte worden
gehouden van de uitkomsten van
het onderzoek.

Nee, ik blijf liever anoniem en verneem
de uitkomsten wel uit de media of op
een andere manier.
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RESULTATEN IN %
Stelling
De reclamebelasting is in principe een goede
manier om elke ondernemer te laten meedelen
in het ondernemersfonds.
De reclamebelasting schiet haar doel voorbij
zoals ze nu is vormgegeven.
Met mijn bijdrage aan het ondernemersfonds
(via de reclamebelasting) krijg ik waar voor mijn
geld.
In het tarief dat ik kwijt ben aan
reclamebelasting, wordt voldoende rekening
gehouden met mijn omzet.
Er is voor mij een duidelijk verschil tussen je
naam op je gevel en reclame.
Bij de reclamebelasting wordt er voldoende
onderscheid gehanteerd tussen reclame en je
naam op je gevel.
Het ondernemersfonds staat voldoende open
voor mijn klachten en suggesties.
De gemeente staat voldoende open voor mijn
klachten en suggesties.
De taakverdeling met ondernemersfonds als
opdrachtgever en gemeente als uitvoerder is mij
voldoende helder.
Ik sta achter in de taakverdeling met
ondernemersfonds als opdrachtgever en
gemeente als uitvoerder.
Bij problemen is het voldoende helder tot wie ik
mij moet richten.
Het bedrag dat ik kwijt ben aan reclamebelasting
is een eerlijk bedrag.
Ik kan vrijstelling krijgen als ik de
reclamebelasting niet kan opbrengen.
Ik ben liever aangesloten bij een
winkeliersvereniging dan bij het
ondernemersfonds.
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Ja, ik wil op de hoogte worden
gehouden van de uitkomsten van
het onderzoek.

Nee, ik blijf liever anoniem en verneem
de uitkomsten wel uit de media of op
een andere manier.
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TOELICHTING
In dit hoofdstuk geven wij een toelichting op de resultaten. Deze behelst zowel een interpretatie van
de antwoorden als een verwoording van wat wij in gesprekken hebben meegekregen en wat de
ondervraagde ondernemers zelf (extra) op hun enqueteformulieren schreven.

Rechtvaardigheid.
Eén van de geënquêteerden heeft geen van de enquêtevragen beantwoord en staat dan ook als
geheel bij onbeantwoord genoteerd. Afgezien daarvan hebben álle geënquêteerden aangegeven dat
zij met hun bijdrage aan het ondernemersfonds (via reclamebelasting) geen waar voor hun geld
krijgen. Men vraagt zich bijvoorbeeld af waar de feestverlichting blijft in de onderzochte straten.
Daarnaast geven zij allen aan dat er bij het bepalen van het bedrag dat zij moeten betalen niet
voldoende rekening wordt gehouden met hun omzet. Deze mening wordt door de meesten
nogmaals bevestigd wanneer zij aangeven dat zij het bedrag dat zij kwijt zijn aan reclame belasting
geen eerlijk bedrag vinden.
Het onderscheid tussen reclame maken of simpelweg laten weten dat je zaak bestaat is voor de
ondernemers erg belangrijk, maar ook daar word volgens hen niet voldoende rekening mee
gehouden.
Sommige ondernemers hebben het gevoel geplukt te worden. Enkelen betalen meer belasting dan
dat ze omzet hebben. Velen werken het hele jaar door hard ( hebben meerdere banen en geen
vakantie) maar krijgen daar weinig voor terug. Men voelt zich niet gesteund door de gemeente en
het ondernemersfonds in hun poging hun onderneming succesvol te laten verlopen door
bijvoorbeeld langer open te blijven of een ander pand te kopen.
Op de vraag of men vrijstelling kan krijgen als men de reclamebelasting niet kan opbrengen word
zeer wisselend geantwoord. Wellicht komt dat doordat uit de vraagstelling niet blijkt of vrijstelling
een mogelijkheid is die al bestaat maar onbekend is, of dat die mogelijkheid nog gecreëerd zou
kunnen worden, en word daarom waarschijnlijk op verschillende manieren opgevat.
Eén van de ondervraagden geeft aan dat zij vrijstelling heeft gekregen, maar dat dit zeer moeizaam
ging. Een ander geeft aan dat ze alleen vrijstelling kunnen krijgen als de letters van het pand worden
verwijderd.
Eén van de geënquêteerden merkt op dat slechts een deel van de Zandstraat reclamebelasting moet
betalen en het overige deel en omringende straten niet, terwijl die toch ook profijt van het
winkelend publiek in het centrum hebben. Volgens deze ondernemer zouden zij dan ook moeten
mee betalen.
Niet alle ondervraagden, maar nog steeds een ruime meerderheid, vind de reclamebelasting in zijn
geheel geen goede manier om ondernemers te laten meedelen in het ondernemersfonds.
Waarschijnlijk zal een deel van hen dan ook hebben aangegeven liever aangesloten te zijn bij een
winkeliersvereniging dan bij het ondernemersfonds.

De belangrijkste conclusie die uit de enquête reclamebelasting getrokken kan worden heeft
betrekking tot de rechtvaardigheid van de reclamebelasting:
•

Het bedrag dat aan reclamebelasting betaald moet worden staat voor de ondernemers in het
geënquêteerde winkelgebied niet in de juiste verhouding tot hun omzet en is daarom geen
‘eerlijk’ bedrag. De reclamebelasting is een zware last.

•

Het bedrag dat aan reclamebelasting betaald moet worden, word besteed aan diensten/
producten waar de ondernemers in het geënquêteerde winkelgebied geen tot zeer weinig
profijt van hebben en is daarom geen ‘eerlijk’ bedrag. Er zijn (bijna)geen lusten die kunnen
opwegen tegen de hierboven genoemde last.

Kortom; Men vindt dat er teveel betaald word en dat men er daarnaast ook te weinig voor terug
krijgt. Om de reclamebelasting tot een eerlijke regelgeving om te vormen zal aan beide aspecten iets
gedaan moeten worden, één van beide is niet genoeg. Het bedrag dat betaald moet worden zal lager
en meer inkomensafhankelijk moeten worden en de diensten/ producten van het ondernemersfonds
zullen voor deze doelgroep efficiënter ingezet moeten worden.
Naast het verschil in inkomsten zal er ook onderscheid gemaakt moeten worden in het plaatsen van
reclame en het plaatsen van de naam van de onderneming op de gevel.

Duidelijkheid.
Wat verder opvalt, is dat er voor veel ondernemers onduidelijkheid is over de verdeling van taken.
Ruim tachtig procent geeft aan dat de taakverdeling met het ondernemersfonds als opdrachtgever
en de gemeente als uitvoerder niet voldoende helder is. Veel van hen geven aan dat zij niet weten bij
wie ze terecht kunnen met vragen of problemen en een groot deel geeft aan dat zij zich niet
voldoende gehoord voelen door de gemeente en/ of het ondernemersfonds.
Een nog groter deel van de ondervraagden staat überhaupt niet achter de taakverdeling met het
ondernemersfonds als opdrachtgever en de gemeente als uitvoerder. Dit correspondeert
waarschijnlijk met een deel van de ondernemers dat de reclamebelasting zelf geen goed principe
vindt.
Om de suggesties, vragen en klachten efficiënt te kunnen afhandelen is er voor de ondernemers
meer duidelijkheid over de taakverdeling nodig. Wat zijn de mogelijkheden van de ondernemers,
welke invloed hebben zij, aan wie moeten zij zich met welke vraag richten, enzovoorts. Naast
duidelijkheid zou dit ook het vertrouwen in de gemeente en het ondernemersfonds weer moeten
herstellen.

ENQUETES BUITEN HET ONDERZOEKSGEBIED
Naast een gericht onderzoek onder ondernemers in de eerdergenoemde straten, is de overige
ondernemers in Veenendaal ook de mogelijkheid geboden om een enquete in te vullen. De
resultaten hiervan zijn hieronder te lezen.
Aantal: 3

Stelling
De reclamebelasting is in principe een goede
manier om elke ondernemer te laten meedelen
in het ondernemersfonds.
De reclamebelasting schiet haar doel voorbij
zoals ze nu is vormgegeven.
Met mijn bijdrage aan het ondernemersfonds
(via de reclamebelasting) krijg ik waar voor mijn
geld.
In het tarief dat ik kwijt ben aan
reclamebelasting, wordt voldoende rekening
gehouden met mijn omzet.
Er is voor mij een duidelijk verschil tussen je
naam op je gevel en reclame.
Bij de reclamebelasting wordt er voldoende
onderscheid gehanteerd tussen reclame en je
naam op je gevel.
Het ondernemersfonds staat voldoende open
voor mijn klachten en suggesties.
De gemeente staat voldoende open voor mijn
klachten en suggesties.
De taakverdeling met ondernemersfonds als
opdrachtgever en gemeente als uitvoerder is mij
voldoende helder.
Ik sta achter in de taakverdeling met
ondernemersfonds als opdrachtgever en
gemeente als uitvoerder.
Bij problemen is het voldoende helder tot wie ik
mij moet richten.
Het bedrag dat ik kwijt ben aan reclamebelasting
is een eerlijk bedrag.
Ik kan vrijstelling krijgen als ik de
reclamebelasting niet kan opbrengen.
Ik ben liever aangesloten bij een
winkeliersvereniging dan bij het
ondernemersfonds.
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Ja, ik wil op de hoogte worden
gehouden van de uitkomsten van
het onderzoek.

Nee, ik blijf liever anoniem en verneem
de uitkomsten wel uit de media of op
een andere manier.
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Het is lastig om een gedegen conclusie te kunnen trekken uit deze enquêtes. Ten eerste omdat het er
maar drie zijn, ten tweede omdat ze uit verschillende gebieden komen. Wel menen alle drie deze
ondernemers dat zij met hun bijdrage aan het ondernemersfonds geen waar voor hun geld krijgen en
dat het bedrag dat zij kwijt zijn aan reclamebelasting geen eerlijk bedrag is. Dat is waarschijnlijk ook
de reden dat ze het initiatief hebben genomen om de enquête op te vragen en in te vullen.
Een andere opvallende overeenkomst heeft betrekking op het onderscheid tussen reclame en de
naam van de onderneming op de gevel. Wat deze ondernemers betreft is dat verschil er wel, maar
word daar bij de reclamebelasting geen rekening mee gehouden.
Maar beter nog is om deze enquêtes los te bekijken en vooral het bijgeleverde verhaal mee te nemen
in de aanbevelingen. Men neemt namelijk niet voor niets de moeite om de enquête op te vragen en
in te vullen ondanks het feit dat men niet binnen het onderzochte gebied valt.
Een ondernemer aan de rand van Veenendaal vraagt zich bijvoorbeeld af waarom hij bij zijn
woon/werkperceel wel reclamebelasting moet betalen en soortgelijke ondernemingen in dezelfde
straat en omringende straten niet. De ondernemer heeft het gevoel dat er hier sprake is van
willekeur. Bovendien heeft hij ook geen profijt van het ondernemersfonds.
Een andere brief komt van een praktijk voor fysiotherapie in het centrum. De praktijk kampt met
extra kosten voor onder andere het hebben van parkeerplekken, het parkeren zelf en krijgt
daarnaast ook nog een aanslag voor de reclamebelasting. En dat terwijl zij niets van doen hebben
met reclame of met de producten/ diensten die het ondernemersfonds verzorgen. Sterkers zelfs,
men ondervindt er hinder van. Het verplaatsen van de fysiotherapiepraktijk is niet mogelijk; van de
regionale zorgverzekeraar mag men de praktijk niet zonder toestemming verplaatsen. De bewoners
van het centrum moeten ten slotte ook toegang hebben tot fysiotherapie.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek trekken wij een aantal conclusies, en doen we enkele
aanbevelingen. Deze worden in dit hoofdstuk besproken.

Draagvlak:
conclusie:

Binnen het onderzoeksgebied ontbreekt het aan draagvlak voor de reclamebelasting.
De ondernemers dragen wel bij in de lasten, maar zien weinig tot niets terug van de
lusten. De ondernemers binnen het gebied geven aan dat de reclamebelasting hun
omzet soms overstijgt of anders er zwaar op drukt.

aanbeveling:

Schrap de Achterkerkstraat, Beatrixstraat, Fluiterstraat, Zandstraat en Prins
Bernhardlaan als reclamebelastingplichtige gebieden. Ze profiteren nauwelijks van de
reclamebelasting. Evenmin kunnen ze geduid worden als a-lokatie zoals de
Hoofdstraat en de Corridor: deze bedienen de ‘massa’; de onderzochte straten
moeten het hebben van een veel selecter publiek.

Kennis:
conclusie:

Onder ondernemers is er onvoldoende kennis over de financieringsconstructie van het
Ondernemersfonds via de reclamebelasting. Dientengevolge weet men vaak ook niet
tot wie men zich moet richten bij vragen en/of problemen. Het is aannemelijk dat dit
zich ook voordoet bij (veel) ondernemers buiten de onderzochte groep, aangezien het
geldt voor 84% van de respondenten.

aanbeveling:

Voeg een brochure bij de jaarlijkse aanslag, met daarin uitleg van de constructie,
veelgestelde vragen en een uitleg bij wie je moet zijn voor welk probleem.

Wat is reclame?
conclusie:

Waar voor ondernemers een duidelijk verschil is tussen de naam op je gevel en
daadwerkelijke reclame (‘2 voor de prijs van 1’, ‘bewezen de beste’, etc.), wordt dat
onderscheid niet gemaakt door de gemeente en/of het Ondernemersfonds.

aanbeveling:

Maak het onderscheid dat ook door de ondernemers wordt gehanteerd, en sla hen
niet meer aan omdat ze hun naam op de gevel hebben staan.

Fysiotherapie
conclusie:

Hoewel de SP-fractie er in 2011 ook al op heeft gehamerd dat (para-)medische
faciliteiten zoals fysiotherapiepraktijken geen ondernemingen zijn die onder het
regime van de reclamebelasting behoren te vallen, blijkt dit nog steeds het geval te
zijn.

aanbeveling:

Schrap de reclamebelasting voor fysiotherapeuten en andere (para-)medische
instellingen met terugwerkende kracht.

Veenendaal, april 2013

Geachte heer van Wakeren,

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw reactie op ons onderzoek. Waarvoor dank.
U constateert enkele verschillen van inzicht tussen u en ons. Ik zal hier graag puntsgewijs op ingaan.
1.
Ondernemers in het aanloopgebied laten zich niet of nauwelijks informeren
Het is mij onduidelijk waarop u deze stelling baseert. Waar kennis tekort schoot bij ondernemers,
kwam dit niet doordat zij niet de moeite namen zich te informeren. Het bekende verhaal van kastjes
en muren was meer van toepassing. De kwalificatie dat zij “niet of nauwelijks de moeite nemen” is
geheel voor uw rekening.
2.
Titel rapport
De volledige titel van dit rapport is “Veense Zaken: Onderzoek Reclamebelasting”. Ik begrijp dat u
hierin de suggestie ziet dat het rapport het gehele kernwinkelgebied zou behelzen. “Veense Zaken” is
de naam van de reeks waarin wij rapporten met betrekking tot (onder andere) ondernemen,
publiceren. Als dit verwarring heeft opgeleverd, spijt dit ons.
3.
Objectiviteit/duidelijkheid van de stellingen
U vindt dat een aantal van de stellingen die wij gehanteerd hebben een suggestief en/of onduidelijk
karakter heeft. Het is geenszins onze bedoeling geweest ondernemers te sturen in hun
beantwoording; in de aantijging “suggestief” herkennen wij ons geenszins. Op eventuele
onduidelijkheden zijn we in het rapport zelf al ingegaan, en nemen wij mee als leerpunt voor de
toekomst.
Verder merken wij op dat alle stellingen positief zijn gesteld, om dubbele ontkenningen te
voorkomen. Dit draagt juist bij aan de duidelijkheid. De enige onduidelijkheid zit onzes inziens in de
ruimte van interpretatie bij stellingen of ze al “zo zijn” of “zouden moeten”.
4.
Aanloopstraten
In uw reactie geeft u aan dat er bij u bekend is dat de ondernemers in de Achterkerkstraat en de
Zandstraat geen reclamebelasting meer wensen te betalen en derhalve niet meer aangesloten willen
zijn bij het ondernemersfonds. Dat is een conclusie die wij kunnen delen.
U geeft tevens aan dat de ondernemers in de Prins Bernhardlaan en het Verlaat wel aangesloten
zouden willen blijven tegen een halvering van het reclamebelastingtarief. Die informatie heeft ons
niet bereikt. Wij zullen met deze informatie met graagte verfieren bij desbetreffende ondernemers
zelf.
Over de Beatrixstraat en de Fluiterstraat heeft u het echter niet in uw brief. Dat betreur ik. Ik
constateer dat u de informatie die wij uit deze straten hebben gehaald niet weerlegt, en dat de
reclamebelasting in deze straten derhalve ook niet voortgezet moet worden.
De gevolgen van het vervallen van de reclamebelasting – namelijk: niet meer aangesloten bij het
ondernemersfonds, geen informatie meer vanuit het fonds over ontwikkelingen in het centrum, geen
feestverlichting meer in deze straten – nemen wij politiek graag voor onze rekening. De ondernemers

hebben duidelijk aangegeven onvoldoende “waar” voor hun geld te krijgen; de vermindering in
lasten zal voor hen, naar ons inzicht, zeker de moeite waard zijn.
5.
Medische sector
Het is juist dat de medische sector wat ons betreft niet zou moeten vallen onder het regime van de
reclamebelasting. Voor een groot deel wordt dit, zoals u zelf al aangeeft opgelost met het loslaten
van de aanloopstraten – waar veel medische bedrijven zitten.
Voor de medische bedrijven in het centrum acht u het niet wenselijk dat deze onder het
reclamebelastingregime blijven vallen. U stelt dat het niet wenselijk is dat de ene straat wel en de
andere niet reclamebelasting moet betalen. Echter, gaat het niet om een bepaalde straat, maar
bedrijven binnen een bepaalde branche; te weten de (para)medische sector. U suggereert dat voor
hen wel (onderzoek naar) een apart tarief mogelijk is. Indien een apart tarief voor medische en
paramedische bedrijven is te hanteren, is er wat ons betreft ook een vrijstelling mogelijk. Ook hier
blijft ons standpunt derhalve ongewijzigd.
Resumerend:
• De aanloopstraten dienen niet meer tot het reclamebelastinggebied te vallen; ondernemers
in deze straten zijn daardoor niet meer aangesloten bij het ondernemersfonds.
• Een voorbehoud ligt hierbij bij de Prins Bernhardlaan en de Verlaat. Na verifiëring van de
door u geleverde informatie zal blijken of wij zullen pleiten voor de halvering van het tarief,
of ook voor deze straten het standpunt als verwoord bij bovenstaande bullet blijft gelden.
• Het onderwerpen van medische en paramedische bedrijven aan de reclamebelasting is wat
de SP betreft onwenselijk. Wij zullen blijven pleiten voor vrijstelling van deze sector.
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Jan Breur
Voorzitter SP Veenendaal

EERDER VERSCHENEN
VEENSE ZAKEN
•
•

OP BEZOEK BIJ IW4
DE GROTE BEZUINIGINGEN

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
•
•
•
•

ARMOEDE IN VEENENDAAL
AL VIND JE MIJ EEN CHINEES
(integratie Marokkaanse jongeren)
ALCOHOLGEBRUIK VAN ADOLESCENTEN
ALCOHOLVOORLICHTING AAN JONGEREN

EEN PUNT VAN ZORG
•

HUISARTSENPOST VEENENDAAL

BUURTEN IN DE BUURT
•
•
•
•
•
•
•

EEN MOSQUITO IN RHENEN
FIJN WONEN IN WEST
VOOR EEN VEILIG SCHRIJVERSPARK
CAMERA’S IN ’t DORP
THUIS IN HET ZUIDERKRUIS
WERKZAAMHEDEN WESTERSINGEL
AFVALSCHEIDING: EEN PUINHOOP?

TE BESTELLEN VIA VEENENDAAL@SP.NL

