Sassenheim, 18 mei 2020

Beste VOT-volgers.
Op 12 Mei jl. ontvingen wij de uitspraak van het gerechtshof Den Haag, Team
Belastingrecht, meervoudige kamer. Dit hoger beroep was in samenwerking met
Steenbergen Advocaten en Clair Optiek ingesteld tegen de heffingsambtenaar van
de gemeente Teylingen. Dit nadat de VOT in eerste instantie in het ongelijk was
gesteld bij de rechtbank Den Haag.
In zijn oordeel overweegt het gerechtshof als volgt:
•

•

Door te besluiten dat de OZB-tarieven te verhogen in combinatie met het
instellen van de retributieregeling, is de gemeenteraad buiten haar wettelijke
bevoegdheden van art. 220 Gemeentewet getreden.
De uitwerking van de retributieregeling heeft tot gevolg dat gelijke gevallen
ongelijk behandeld worden. Dit is in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Het gerechtshof heeft dus een principiële uitspraak gedaan en de hele
financieringsconstructie van het ondernemersfonds in de prullenbak geworpen. Het
Hof laat de Verordening waarin de OZB-verhoging is verwerkt buiten werking en
baseert zich op de Verordening zoals deze was voordat het ondernemersfonds werd
ingesteld. Een fantastisch resultaat.
Het Hof:
•
•
•
•
•
•

Vernietigt de uitspraak op bezwaar van De Belastingen Bollenstreek;
vernietig de uitspraak van de rechtbank Den Haag;
verklaart het beroep van Clair Optiek gegrond;
vermindert de aanslagen (Herenstraat) en (Hoofdstraat 200);
veroordeelt de heffingsambtenaar in de door belanghebbende in verband
met het bezwaar, beroep en hoger beroep gemaakte kosten; en
draagt de heffingsambtenaar op belanghebbende de door haar in beroep en
hoger beroep betaalde griffierechten van € 852 te vergoeden.
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Het bestuur van de VOT heeft zich altijd ingezet om samen met de
ondernemersvereniging de TOV en het gemeentebestuur en haar Wethouder een
oplossing te vinden in de hele discussie over het Ondernemers Fonds Teylingen. In
de hele discussie is de VOT door beide genoemde niet gehoord.
We hebben heel wat shit over ons heen gehad de laatste jaren. Gesprekken met het
bestuur OFT hadden geen resultaat, vooral de bestedingen van de geldmiddelen
binnen het ondernemersfonds riepen heel veel vragen op. De VOT heeft meerdere
keren aan de politiek van Teylingen hier aandacht voor gevraagd, maar kreeg daar
geen reactie op. Als laatste voorbeeld van die besteding is een bedrag naar de
nieuwe ondernemersvereniging de BPT van € 15.000,00 zonder enige doelstelling.
Inmiddels is de gemeenteraad per brief geïnformeerd over de uitspraak. Een kopie
van deze brief stuur ik bijgaand mee.
Collectieve actie
De uitspraak van het gerechtshof komt erop neer dat de gemeente Teylingen een
onrechtmatige (overheids) daad heeft gepleegd jegens alle eigenaren en gebruikers
van niet-woningen. Er bestaat immers geen wettelijke grondslag voor de
belastingverhoging. Deze verhoging moet dus terugvloeien naar alle
aangeslagenen, ook zij die eerder geen bezwaar of beroep hebben aangetekend.
De te bewandelen weg is het instellen van een collectieve actie. Dit gaat als volgt:
•

•
•

er wordt een nieuwe stichting opgericht die voldoet aan wettelijke eisen om
een collectieve actie te mogen starten. Dit zijn:
o een raad van toezicht;
o voldoende achterban;
deze stichting zal de gemeente dagvaarden om de te veel betaalde belasting
terug te vorderen;
mocht de gemeente tussentijds alsnog de zaak willen schikken, dan kunnen
wij de rechtbank verzoeken om deze schikking algemeen verbindend te laten
verklaren. Iedereen heeft dan recht op teruggave van zijn geld. Daarmee
zou de zaak voorgoed zijn afgehecht.

Inzet van de collectieve actie zal dus terugbetaling van de teveel betaalde belasting
zijn, maar ook een aanvullende schadevergoeding.
Hoe nu verder?
Samen met Steenbergen Advocaten ontwikkelen we nu verdere stappen. Dit zijn:
•
•

het versturen van een persbericht;
het versturen van een brief naar de wethouder van de gemeente
Teylingen;
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•

De oprichting van een stichting;

Het is nu van groot belang dat we er met z'n allen aan werken om ook deze laatste
stap tot een succesvol einde te brengen. Daarbij hebben wij u nodig als supporter.
Maar dat is niet genoeg. Alleen met een grote achterban kunnen we deze zaak tot
een goed einde brengen, zodat iedereen zijn teveel betaalde belastinggeld kan
terugkrijgen van de Gemeente. Dus help uzelf én uw streekgenoten door zoveel
mogelijk supporters te verzamelen.
Het bestuur van de VOT zal ook nu, net zoals in de achter ons liggende periode zich
constructief opstellen naar alle partijen om te komen tot een gezamenlijke
oplossing.
Daar is de brief naar de wethouder de eerste stap in.

Namens het bestuur VOT

Cees Bos
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