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Beste VOT supporter en Teylingse ondernemer, 

Hierbij ontvangt u een nieuwsbrief van de VOT. Wat kunt u in deze nieuwsbrief lezen? 

 

Stand van zaken 
U ontvangt een kort overzicht van de stand van zaken in onze procedure tegen de gemeente 

Teylingen. 

 

Standpunten 
Wij lichten onze belangrijkste standpunten aan u toe in onze strijd voor een beter 

alternatief voor het Ondernemersfonds. 

 

Nieuws en actie 
Tot slot vindt u hier een overzicht van het laatste nieuws.  

 

 

De stand van zaken 
Afgelopen zomer heeft de stichting VOT namens alle aangesloten supporters bezwaar 

aangetekend bij de gemeente Teylingen tegen het verhogen van de aanslag OZB voor niet-

woningen. De opbrengsten van deze belastingverhoging worden gebruikt om het 

Ondernemersfonds Teylingen mee te financieren. De VOT is het niet eens met de gang van 

zaken. Inmiddels zijn onze standpunten voorgelegd aan de bestuursrechter. Onze 

belangrijkste standpunten lichten wij hier toe. 

 

Standpunten 

1. Er was geen draagvlak 
Van meet af aan heeft de gemeente als eis voor het oprichten van een ondernemersfonds 

gesteld dat er voldoende draagvlak voor moet bestaan onder de Teylingse ondernemers. 

Dat is niet het geval. De gemeente is dit draagvlak steeds verder gaan oprekken, met als 

gevolg dat de belangrijkste meting van draagvlak hoofdzakelijk onder voorstanders van het 

Ondernemersfonds is gehouden. Er bestond aantoonbaar geen draagvlak voor het oprichten 

van het ondernemersfonds en daar komen wij tegen in actie. 

 

2. De gemeente maakt ongeoorloofd onderscheid 
Bij het heffen van OZB-belasting mag de gemeente geen onderscheid maken op grond van 

de gebruiker van het pand. Een slager hoeft niet meer te betalen dan een huisarts en een 

rijschoolhouder heeft geen recht op een hogere teruggave dan een verkoopmedewerker. 

Anders zou er sprake zijn van discriminatie. 
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Toch biedt het Ondernemersfonds bedrijven die opereren binnen een een bepaalde sector 

de mogelijkheid om een deel van de aanslag terug te vragen. Dit heet een 

retributieregeling. In de praktijk komt dit erop neer dat het ene bedrijf wel recht heeft op 

teruggaaf van een deel van de OZB-aanslag en het andere bedrijf niet. De Gemeente vindt 

dat dit geen discriminatie is, omdat niet zij maar het Ondernemersfonds de belasting 

teruggeeft. Daar zijn wij het niet mee eens. De gemeente heft de belasting en helpt mee met 

het inwilligen van verzoeken tot terugbetaling (de retributieregeling). 

Zonder verhoging van de belasting geen Ondernemersfonds en zonder Ondernemersfonds 

geen belastingteruggaaf. De Gemeente discrimineert. 

 

3. De gemeente onttrekt zich aan controle 
Als de gemeente zelf aan de ene sector wel een deel van de OZB-aanslag zou terugbetalen, 

maar aan de andere sector niet, dan zou vrijwel zeker de bestuursrechter daar een stokje 

voor steken vanwege discriminatie. Daarom is de uitvoering van de retributieregeling 

overgelaten aan de stichting Ondernemersfonds Teylingen. 

Omdat een stichting onder het privaatrecht valt, zal de bestuursrechter daar geen uitspraak 

over mogen doen. Ten minste, dat moet de gemeente gedacht hebben. Wij vinden van wel. 

Of de gemeente nu zelf de retributieregeling uitvoert of de stichting: het resultaat is 

hetzelfde. De ene onderneming krijgt wel een deel van de belastingaanslag terug, de andere 

niet. En dat mag niet.  
 

 

Nieuws en actie 
 

De Gemeente heeft brieven Ondernemersfonds verstuurd 
Kort nadat u de aanslag OZB 2016 ontving, stuurde het Ondernemersfonds u een brief met 

daarin informatie over het fonds en de retributieregeling. Na een verzoek op grond van de 

wet openbaarheid van bestuur door de VOT is inmiddels gebleken dat de gemeente de 

brieven voor het Ondernemersfonds heeft verstuurd. De gemeente is dus actief betrokken 

bij de uitvoering van de retributieregeling! 

 

De gemeente controleert de aanvragen 
De retributieregeling is erg ingewikkeld. Uit het eerdergenoemd verzoek op grond van de 

wet openbaarheid van bestuur is gebleken dat de gemeente zelf controleert welke 

ondernemers het verhoogde gedeelte van hun WOZ-aanslag mogen terugontvangen en 

welke niet. En dat terwijl het de gemeente verboden is om bij het heffen van OZB 

onderscheid te maken tussen wie wel en wie niet hun belasting terug mogen krijgen. 

 

Wij voeren een unieke rechtszaak voor u. Nog nooit heeft een rechter hier een 

uitspraak over gedaan. 

Een uitspraak van de rechter verwachten wij begin volgend jaar. 
Wij houden u op de hoogte.  

Informatie: www.voteylingen.nl 

Contact: info@voteylinben.nl 
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