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6 april 2011 

Betreft: bezwaar tegen de beschikking d.d. 28 februari 2011 en daaruit volgende heffingen voor 
het jaar 2011, toegezonden met aanslag nummer 10 2011 003 00269384 en kenmerk 
700014088 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
 
Het bestuur van de Stichting Buurtschap Oud Rijwijk (SBOR) maakt bezwaar tegen het opleggen van de in 
de referte genoemde beschikking en heffingen voor het jaar 2011 op basis van de volgende motivering: 
 

1. Esdoornstraat 1 te Rijswijk kent meerdere ruimten die worden beheerd door de Stichting Welzijn 
Rijswijk (SWR). Het gaat hier een totaal inpandig oppervlakte van 280 m2. Dit oppervlak is vermeld 
op het taxatieverslag met waardebepaling per 1 januari 2010. Uit dat verslag zou ook nog 280 m2  

grond tot het object behoren. 

2. De SWR huurt Esdoornstraat 1,die bestaat uit vier voormalige schoollokalen met aangrenzende 
ruimten, van de gemeente Rijswijk, afdeling Accommodatie. De SWR stelt deze lokaliteiten ter 
beschikking aan welzijnsinstellingen, zoals de SBOR. Derhalve is er om meerdere redenen sprake 
van volg tijdig gebruik. 

3. De SWR vraagt voor het gebruik van één of meerdere ruimte per dagdeel een vergoeding. Ook de 
SBOR maakt incidenteel gebruik van ruimten in de Esdoornstraat 1. De SBOR is van opvatting dat 
het incidentele verhuur zonder verdere discussie voor de incidentele huurder niet belast mag worden 
met OZB. Die aanslag moet bij de verhuurder gelegd te worden.  

4. De SBOR heeft in het jaar 2010 ook permanent gebruik gemaakt van twee kleinere ruimtes (een 
berghok en een kantoortje annex opslag), die niet echter zelfstandig zijn. Bij het gebruik van niet 
zelfstandige ruimtes wordt de verhuurder, dat wil zeggen de SWR, geacht gebruiker te zijn in de zin 
van de wet. Dit wil zeggen dat wij van mening zijn dat ook voor deze ruimten aan de SBOR geen 
aanslag behoort te worden opgelegd. Deze twee kleinere ruimtes zijn in het jaar 2010 overigens ook 
door anderen gebruikt, zodat hier ook nog eens sprake is van volg tijdig gebruik.   

 
Wij concluderen dat, omdat de SWR huurder is van Esdoornstraat 1 te Rijswijk is en gelet het soort gebruik 
van lokalen en vertrekken ondermeer door de SBOR, de SBOR niet de meest gerede partij is en u ten 
onrechte de SBOR een beschikking met bijbehorende heffingen heeft toegezonden. 
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Wat betreft de WOZ - waarde van het object constateert de SBOR dat er blijkens het taxatieverslag bij de 
waardebepaling sprake is geweest van een berekening op basis van kapitalisatie van de huurwaarde. Die 
rekenmethode is niet in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Derhalve maakt de SBOR bezwaar 
tegen de WOZ - waarde.  
 
 
 
Hoogachtend, 
Het bestuur van de bewonersorganisatie Stichting Buurtschap Oud Rijswijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.E. Freeth        Mw. Y. Schuller-van der Galiën 
voorzitter SBOR       penningmeester SBOR 


