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Commissie BF

Datum vergadering

29 oktober 2020

Onderwerp

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024

Toezegging gedaan door

Bauke Dam

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 4. Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 wordt toegezegd
schriftelijk terug te komen op de vraag welke gevolgen de uitspraak inzake het ondernemersfonds
(gemeente Teylingen) heeft voor onze gemeente.

Datum schriftelijke reactie
5 november 2020

Schriftelijke reactie
Het Gerechtshof Den Haag heeft op 12 mei 2020 uitspraak gedaan in een beroep met betrekking tot een
OZB aanslag in de gemeente Teylingen. De gemeenteraad van Teylingen stelt een ondernemersfonds in dat
gefinancierd wordt door een opslag vast te stellen op de tarieven voor onroerende-zaakbelastingen voor
niet-woningen. De extra opbrengst gaat naar het ondernemersfonds. Tevens wordt besloten tot restitutie
van de opslag aan ondernemers in bepaalde sectoren. Een ondernemer die buiten de aangewezen sectoren
valt maakt bezwaar omdat hij vindt dat hij ongelijk behandeld wordt. In de wet staat de mogelijkheid voor
drie verschillende OZB tarieven (eigenaar woning, eigenaar niet-woningen en gebruiker niet-woning). Een
verdere tariefdifferentiatie is niet mogelijk. Volgens het hof wordt deze wettelijke beperking geschonden
als de gemeenteraad met een omweg, buiten de verordening OZB om, algemeen verbindende voorschriften
vaststelt of andere besluiten neemt die er (mede) op gericht zijn voorbij te gaan aan deze wettelijke
beperking. Met andere woorden, door het vaststellen van de restitutieregels heeft de gemeente Teylingen
buiten de verordening om, een besluit genomen dat heeft gezorgd voor een verdere tariefdifferentiatie die
in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.
Eventuele gevolgen van deze uitspraak voor Súdwest-Fryslân komen pas voort nadat de nieuwe aanslagen
OZB (eind februari 2021) zijn verzonden. Tegen deze aanslagen staat immers bezwaar en beroep open.
Op het eerste gezicht zien wij vergelijkingen tussen Teylingen en Súdwest-Fryslân, maar we zien ook
duidelijke verschillen. Om goed te kunnen beoordelen wat precies de gevolgen zijn van deze uitspraak in
Súdwest-Fryslân moeten we alle aspecten rond de besluitvorming van het ondernemersfonds analyseren.
Dit vergt meer tijd. Wij komen hier voor het eind van dit jaar bij u op terug.
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