
 

 

Aan: College Burgemeester & Wethouders Gemeente Arnhem 

t.a.v. de heer M. Leijssink, wethouder Financiën 

Postbus 9029 

6800 EL Arnhem 

 

Arnhem, 11 februari 2016 

 

Betreft: verzoek mogelijkheid termijnbetalingen WOZ-aanslag 2016 e.v. 

 

Geachte heer Leijssink, 

 

De Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA) is in 2015 opgericht met als doel: 

a. Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van commercieel vastgoed in de 

binnenstad van Arnhem om daarmee bij te dragen aan een positief rendement en een positieve 

waardeontwikkeling van dit vastgoed; 

b. Het actief bijdragen aan de totstandkoming van een integrale visie op de binnenstad van Arnhem en aan 

het actueel en actief houden van een gezamenlijke uitvoeringsagenda. 

De leden-initiatiefnemers van VECA zijn: 

• Achmea Asset Management BV 

• Arioso Netherlands AG (onderdeel Redevco Nederland BV) 

• ASR Dutch Prime Retail Custodian BV 

• Engelsing Beleggingen BV 

• Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw 

• Stichting De Samenwerking, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf 

• Stichting Rabobank Pensioenfonds 

• Oud Zuidhof BV (onderdeel Nieuw WinkelVastgoed BV) 

Gezamenlijk vertegenwoordigen deze leden € 145 miljoen aan WOZ-waarde in de binnenstad (en 3,6% van 

alle niet-wonen vastgoed in de gehele gemeente Arnhem). 

 

Situatie 

In de ‘Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016’ is in Artikel 7 

opgenomen dat aanslagen in acht gelijke termijnen mogen worden betaald. Dit is geheel in lijn met alle 

andere vormen van belastingheffing en -inning, zowel landelijk als lokaal.  

In de gemeentelijke verordening zijn aan de genoemde faciliteit 2 voorwaarden verbonden: 

1. De betaling moet geschieden via automatische incasso; 

2. Het (totaal)bedrag van de aanslag(en) moet niet meer zijn dan € 5.000,-. 

In de laatstgenoemde voorwaarde schuilt een ongelijkheid. Hierover gaat dit verzoekschrift. 

 

Verzoek 

Technisch gesproken is het dus goed mogelijk dat het verschuldigde bedrag in termijnen wordt voldaan. 

Echter, voor belastingplichtigen die meer dan € 5.000,- in enig jaar verschuldigd zijn – dus juist in gevallen 
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dat het materieel en qua liquiditeitsbeslag ook echt significant is en verschil kan maken – biedt de gemeente 

Arnhem deze mogelijkheid niet.  

In de raadsverslagen van afgelopen jaren, waarin de Meerjarenprogrammabegroting en de onderhavige 

verordening werden vastgesteld, hebben wij geen motief kunnen terugvinden voor dit plafond op de 

mogelijkheid voor gespreide betaling. 

 

Wij doen u hierbij het volgende tweeledige verzoek: 

1. Kunt u aan onze 8 leden-initiatiefnemers de mogelijkheid bieden om de aanslag 2016 alsnog in 

termijnen te voldoen, uiteraard bij automatische incasso? 

2. Kunt u zich er voor sterk maken dat de gemeente Arnhem vanaf 2017 bij verordening standaard de 

mogelijkheid biedt aan alle belastingplichtigen om de aanslag in gelijke termijnen te voldoen? 

 

Uiteraard zijn wij graag bereid om dit verzoek en de achtergrond er van in een gesprek aan u toe te lichten. 

 

Aangezien de betaaltermijn (bij betaling inééns) over 6 weken afloopt, willen wij u vragen om op zo kort 

mogelijke termijn te antwoorden.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem 

 

 

 

ir. C. Wortmann MRICS 

directeur  

 

kopie aan:  - leden-initiatiefnemers VECA 

  - portefeuillehouder Binnenstad, dhr. R. König 


