
BIZ in coronatijd
In deze Q&A vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen die 
BIZ-Hulploket sinds de start op 2 april heeft ontvangen:  
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Wat doet BIZ-hulploket?  
Het nationaal BIZ-hulploket staat BIZ’en in coronatijd 
met vragen en hulpverzoeken rond hun start of 
continuering sinds 2 april actief bij. BIZ-hulploket 
staat daarnaast met diverse BIZ’en, gemeenten en het 
ministerie van EZK in overleg over de veranderende 
coronamaatregelen en de vraag of er vanuit de overheid 
extra BIZ-maatregelen wenselijk dan wel mogelijk zijn. 
Doel hiervan is om de continuïteit van de Nederlandse 
BIZ’en te waarborgen. 

Welke partijen werken samen in BIZ-hulploket? 
Dat zijn diverse BIZ’en en gemeenten, INretail, De 
Nieuwe Winkelstraat, Platform31, Retailagenda, NRW, 
Haags Retailpunt, provincie Noord-Holland, provincie 
Zuid-Holland, Stichting CLOK, Koninklijke Horeca 
Nederland, Rabobank, Hogeschool van Amsterdam, 
Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale 
overheden en Stad & Co.  

Kan ik aansluiten bij BIZ-hulploket?  
Wilt u of uw organisatie zich ook bij dit initiatief 
aansluiten om kennis te delen? Stuur dan een e-mail 
naar contact@bizhulploket.nl. 

Hoeveel gebieden hebben dit jaar te maken met 
een draagvlakmeting?  
Dat zijn er minimaal 95, waarvan voor 78 gebieden 
geldt dat hun BIZ-termijn eind 2020 afloopt en voor 17 
gebieden geldt dat zij hun eerste BIZ aan het oprichten 
zijn.  

Hebben jullie een overzicht van  BIZ’en die dit 
jaar aflopen in mijn provincie? 
Ja, het overzicht is op te vragen via Stad & Co. Stuur 
hiervoor een e-mail naar info@stadenco.nl.   

Wat is de meerwaarde van de BIZ in tijden van 
corona? 
De BIZ vormt een sterke gesprekspartner voor de 
overheid en andere partijen en heeft organisatiekracht 
waarmee collectieve acties snel van de grond 
komen. Met de BIZ staan de ondernemers en/of 
vastgoedeigenaren samen sterk in coronatijd. Ga met 
elkaar de dialoog aan over het nut en de noodzaak van 
samenwerking en collectieve investeringen in (post)
coronatijd. 

Kan een BIZ voor onbeperkte tijd worden 
ingesteld? 
Nee, de looptijd van de BIZ is maximaal 5 jaar. De 
maximale termijn en draagvlakeisen zijn in de BIZ-wet 
opgenomen.   

Wat is het nut van een BIZ-noodwet? 
Met het initiatief voor een noodwet wordt voorgesteld 
om de gemeenten en BIZ’en die dit jaar moeten 
herstemmen de keuze te geven om de BIZ een jaar te 

verlengen zonder draagvlakmeting of om het gewone 
proces te doorlopen. De invoering van een noodwet kan 
daarmee voorzien in de continuïteit van het budget in 
2021 voor BIZ’en waarvan de instellingstermijn eind 
2020 afloopt. Ook biedt een jaar verlenging de rust 
om het gesprek in 2021 met elkaar aan te gaan over de 
meerwaarde van samenwerken en samen investeren in 
deze uitdagende tijden. 

Hoe haalbaar is de invoering van een BIZ-
noodwet voor het einde van dit jaar? 
Het initiatief voor de invoering van een BIZ-noodwet 
is voorgelegd aan het ministerie van Economische 
zaken en Klimaat. De haalbaarheid ervan is vooralsnog 
onzeker. 

Wat is het advies van BIZ-hulploket ten aanzien 
van een noodwet? 
Het advies van BIZ-hulploket is om niet af te wachten, 
maar het traject voor de nieuwe termijn van de BIZ 
conform de reguliere procedures te doorlopen. Mocht 
er een noodwet komen dan kan hiervoor alsnog worden 
gekozen. Lees hierover meer in het advies van BIZ-
hulploket aan de overheid en BIZ-organisaties.  

Wat zijn de tips voor BIZ’en die in 2020 aflopen, 
ervan uitgaande dat er geen noodwet komt?  
1. De draagvlakmeting begin 2021 organiseren in 

plaats van in 2020; 
2. Budget dat dit jaar niet kan worden uitgegeven 

naar aanleiding van de contactbeperkingen, 
doorschuiven naar 2021. De bijdrage voor jaar 1, 
dus 2021, kan hierdoor worden verlaagd (naar 
nul?). Wat ook past bij de belastingdrukverlagende-
overheidsmaatregelen;  

3. Nieuwe collectieve strategieën voor 1,5m economie 
en post-coronatijdperk ontwikkelen. Dus 
heroriëntatie op de rol van de BIZ (minder focus op 
het geld als belangrijkste doel); 

4. Betrek hierbij de gemeente (bestuur en 
politiek), provincie, brancheorganisaties en 
kennisinstellingen, profileer de BIZ als DE 
gesprekpartner namens het gebied; 

5. Respecteer een eventuele NEE tegen een 
verplichte heffing in 2021 en zorg ervoor dat de 
samenwerking kan doorgaan zodat eind 2021 een 
succesvolle draagvlakmeting kan plaatsvinden voor 
een BIZ die vanaf 2022 van kracht wordt. 

Lees hierover meer in het advies van BIZ-hulploket aan 
de overheid en BIZ-organisaties. 

Mag de draagvlakmeting in 2021 worden 
georganiseerd?  
Ja, die ruimte biedt de BIZ-wet. Het moment en de duur 
(doorgaans 4 weken) van de draagvlakmeting worden 
in overleg met de gemeente bepaald. De BIZ-wet 
schrijft voor dat de verordening, vóór 1 januari 2021 (de 
startdatum van de BIZ) door de gemeenteraad moet 
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worden vastgesteld. De draagvlakmeting mag alleen na 
dit moment plaatsvinden: dat kan in 2020 zijn, maar 
ook in het eerste kwartaal van 2021. De BIZ treedt in het 
laatste geval met terugwerkende kracht in werking per 
1 januari 2021. De gemeente kan haar planning hierop 
aanpassen. Het organiseren van de stemming is een 
verantwoordelijkheid van de gemeente en niet van de 
BIZ zelf, daarom is het verstandig om belangrijke zaken 
vroegtijdig met de verantwoordelijke ambtenaren af te 
stemmen 

Mag de draagvlakmeting online plaatsvinden? 
Nee, dit is vooralsnog juridisch niet toegestaan. Ook 
zijn er praktisch bezwaren hiertegen. De haalbaarheid 
van een BIZ is sterk afhankelijk van menselijk contact, 
daarom raden we online stemmen af. 

Wat kan de overheid (gemeente, provincies en 
rijk) doen om BIZ’en te ondersteunen? 
De aanbevelingen van het BIZ-hulploket zijn te vinden 
in het advies van BIZ-hulploket aan de overheid en BIZ-
organisaties. 

Komt er een fonds vanuit het Rijk? 
Vanuit het Rijk komt er voorlopig geen fonds. 
Gemeenten treffen voor de komende maanden hun 
eigen maatregelen. BIZ-hulploket brengt de situatie 
landelijk in kaart om BIZ-besturen en de overheid te 
kunnen adviseren over eventuele vervolgmaatregelen.  

Kan de provincie mijn BIZ financieel 
ondersteunen? 
De provincies hebben allemaal hun eigen lopende 
subsidieregelingen om de versterking van 
winkelgebieden en bedrijventerreinen financieel te 
ondersteunen. Provincie Zuid-Holland (provincie met 
de meeste BIZ’en in verlenging in 2020) loopt voorop 
met de uitwerking van een regeling om BIZ’en die in 
2020 aflopen financieel tegemoet te komen. 

Hoe kan de gemeente (BIZ-)ondernemers 
financieel ontzien? 
Er zijn verschillende fiscale mogelijkheden voor 
gemeenten om ondernemers te ontzien, zie https://
www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/inventarisatie-
tegemoetkoming-lokale-belastingen-vanwege-corona/  

Voor 2020 is er nog geen BIZ-aanslag opgelegd 
door de gemeente. Ondernemers vragen naar 
verwachting massaal uitstel van betaling aan. 
Komt het BIZ-budget hiermee in gevaar? 
Het te laat versturen van de aanslag door de gemeente 
heeft geen gevolgen voor de inkomsten voor uw BIZ. De 
BIZ ontvangt een voorschot zoals dat onder normale 
omstandigheden ook het geval is. Dit ligt vast in de 
uitvoeringsovereenkomst. 

Hoe kan een BIZ inspelen op de huidige onzekere 
financiële situatie van ondernemers? 
Stem de inhoud van het BIZ-plan af op de huidige 
wensen en behoeftes van de ondernemers. De BIZ-
wet biedt de mogelijkheid om de BIZ-bijdrage te 
differentiëren naar jaartal. Dit moet in het BIZ-plan zijn 
vastgelegd voorafgaand aan de draagvlakmeting. Het 
is ook mogelijk om de BIZ voor een kortere periode in 
te stellen, vijf jaar is de maximale looptijd. Ook kan de 
BIZ in overleg met de gemeente de huidige tarieven 
(tijdelijk) verlagen.  

Is er een benchmark beschikbaar van BIZ-
budgetten? 
Ja, zie https://www.cmihva.nl/data-visualisaties/5-jaar-
biz-in-nederland/  

Hoe houden we onze huidige BIZ zichtbaar? 
Er zijn vele initiatieven verspreid over het land die 
andere BIZ’en kunnen inspireren. Vele voorbeelden zijn 
online te vinden. Zoals de aanpak van BIZ Eindhoven 
centrum, BIZ Hillegersberg en BIZ Bedrijvencentrum 
Osdorp.
 
Kunnen BIZ’en die geld overhouden omdat ze 
de geplande activiteiten dit jaar niet kunnen 
organiseren dit budget dit jaar anders besteden?  
Ja, dat kan. In de uitvoeringsovereenkomst staan de 
afspraken vastgelegd. Maak in overleg met de gemeente 
nieuwe afspraken die passen bij de huidige behoefte.  

Mag het resterende budget van de BIZ worden 
meegenomen naar de nieuwe termijn? 
Ja, de BIZ en gemeente kunnen hierover samen 
afspraken maken.  

Wat gebeurt er met de BIZ en het resterende budget 
als de draagvlakmeting negatief blijkt?  
Het is mogelijk om de samenwerking te continueren. 
De rechtsvorm van de BIZ(stichting of vereniging) blijft 
bestaan, totdat deze op initiatief van het bestuur  wordt 
ontbonden. Het overgebleven budget dient te worden 
besteed conform de doelstellingen van de BIZ. Stem 
dit vooraf met de achterban en de gemeente af. P.s. De 
BIZ-organisatie kan actief blijven totdat er op een later 
moment weer een stemming wordt georganiseerd.  

Is een ondernemersfonds een alternatief voor de 
BIZ? 
Dat hangt af van de lokale situatie. De BIZ heeft andere 
eigenschappen dan bijvoorbeeld een ondernemersfonds 
op basis van reclamebelasting of OZB-verhoging. 
Hoewel deze alternatieve heffingsvormen door de 
gemeente kunnen worden opgelegd is het ook daarbij 
gebruikelijk en gewenst om een draagvlaktoets te doen.  
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VERANTWOORDING

Vragen en contact
contact@bizhulploket.nl t.a.v. Farzad Ghaus

Deze Q&A is een bijlage behorende bij:  
BIZ in corona- en post-coronatijd. Mogelijkheden voor een effectieve inzet van het BIZ-instrument.

Proclaimer
De inhoud van deze Q&A is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Stad & Co doet er alles aan 
om de inhoud van deze Q&A zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg 
en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u in dit document inhoud 
tegenkomen waarvan u denkt dat het onjuiste of verouderde informatie bevat, dan stellen we uw reactie 
bijzonder op prijs. U kunt dit laten weten via contact@bizhulploket.nl.
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Kan het BIZ-hulploket meer voor ons betekenen?  
Jullie BIZ staat niet alleen voor de uitdagingen. De 
partijen die zijn betrokken bij het BIZ-hulploket helpen 
u graag verder. Benader het hulploket via  
contact@bizhulploket.nl of een van de aangesloten 
partijen.  

Is uw vraag hiermee nog niet beantwoord?  
Neem dan gerust contact met ons op via  
contact@bizhulploket.nl. 
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