College van burgemeester en wethouders
Postbus 18
7550 AA Hengelo
Per email: raadsgriffie@hengelo.nl

Hengelo, 21 november 2018

Betreft: schriftelijke vragen over lagere OZB voor verenigingen

Geacht college,
Op 14 november nam de Tweede Kamer het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) aan.
Hierdoor kunnen gemeentes, na aanname van het belastingplan in de Eerste Kamer, ervoor kiezen
om bij sportclubs, scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere
ANBI en SBBI’s niet langer het hoge OZB – tarief voor niet woningen (lees: bedrijven) in rekening te
brengen, maar het lage OZB-tarief voor woningen.
Het CDA Hengelo is trots op het feit dat onze gemeente zo’n rijk verenigingsleven heeft. Dit willen we
graag zo houden en waar mogelijk kansen benutten dit verder te versterken en te faciliteren. Nu het
Rijk ons binnenkort deze mogelijkheid biedt hebben wij de volgende vragen.
1. Deelt u de mening dat het onrechtvaardig is dat een vrijwilligersorganisatie, zoals een
sportvereniging of scoutingclub een hoger OZB-tarief betaalt dan een gewoon huishouden?
2. Deelt u de mening dat deze organisaties van groot maatschappelijk belang zijn voor de sociale
cohesie en het functioneren van de Hengelose samenleving?
3. Bent u bereid de OZB verordening van de gemeente aan te passen en sportclubs,
scoutingverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps-en buurthuizen en andere ANBI en SBBI’s onder
het lage OZB tarief te brengen?
4. Wilt u aangeven wat de financiële gevolgen hiervan zijn?
5. Wilt u het voorstel om de OZB te verlagen betrekken bij de integrale afweging dit voorjaar tijdens
de behandeling van de kadernota 2020?
Met vriendelijke groet,
Marcel Elferink
Raadslid CDA Hengelo
Bijlage: Amendement Omtzigt (35026, nr. 52)

TWEEDE KAMER

DER

STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2017-2018

35 026

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere (Belastingplan
2019)

Nr. 52

NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT
C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 41
Ontvangen 14 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Na artikel XXX wordt een artikel ingevoegd:
ARTIKEL XXXA
In de Gemeentewet wordt artikel 220f als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. In plaats van de percentages, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of c, kan het
percentage, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden toegepast voor sportaccommodaties
of dorpshuizen, dan wel voor de onroerende zaken die in eigendom of bezit zijn van overige
sociaal belang behartigende instellingen als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel o, van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen of algemeen nut beogende instellingen als bedoeld in
artikel 2, derde lid, onderdeel m, van die wet.
Toelichting
Dit amendement bewerkstelligt dat gemeenten de vrijheid krijgen om voor
sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals de
lokale muziekvereniging of de scouting, en goede doelen, het veelal lagere tarief voor
woningen te rekenen voor de onroerende zaakbelasting in plaats van het veelal hogere tarief
voor niet-woningen. Vanwege het maatschappelijke belang van deze verenigingen en
stichtingen achten indieners het wenselijk dat gemeenten niet verplicht zijn om het hoogste
tarief te rekenen aan onroerende zaakbelasting. Enkele gemeenten worstelen nu met de
huidige wet en hebben bij gebrek aan andere mogelijkheden een (gedeeltelijke)
teruggaveregeling van onroerendezaakbelasting voor sportverenigingen.
Dit amendement geeft gemeenten de ruimte om zelf de afweging te maken welk tarief zij voor
sportverenigingen, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen en goede
doelen passend achten. Gemeenten zijn daarbij vrij om aanvullende voorwaarden te stellen
voor toepassing van het tarief voor woningen, zoals dat het moet gaan om
sportaccommodaties van niet-commerciële sportclubs, of dat het moet gaan om algemeen nut
beogende instellingen anders dan de gemeente zelf.

Gemeenten krijgen dus kortgezegd de mogelijkheid om te differentiëren naar de soorten
instellingen. Zo kan een gemeente die ervoor kiest om te differentiëren, bepaalde instellingen
alleen het eigenarendeel, zoals dat voor woningen geldt, laten betalen in plaats van het
eigenaren- en gebruikersdeel voor niet-woningen.
In gevallen waarbij de instellingen zowel eigenaar als gebruiker zijn en de gemeente ervoor
heeft gekozen om beide tarieven te vervangen door het eigenaarstarief woningen, betaalt de
instelling derhalve eenmaal het eigenaarstarief woningen.
Gemeenten kunnen wel kiezen welke categorieën van sociaal belang behartigende instellingen
voor het lagere tarief in aanmerking komen, zoals sportverenigingen, muziekverenigingen en
scouting, maar zij mogen geen onderscheid maken binnen deze categorieën, waardoor de ene
sportvereniging een lager OZB-tarief krijgt dan de andere sportvereniging.
De gemeente kan ook van de mogelijkheid gebruik maken als het dorps- of buurthuis is
gevestigd in een multifunctioneel centrum of een multifunctionele accommodatie.
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