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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Uw vragen over lagere OZB voor 
verenigingen 

2301632  18 december 2018 

Geachte heer Elferink, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

N.a.v. het op 14 november door de Tweede Kamer aanvaarde amendement Omtzigt cs (35026, nr. 
52) stelde u ons College een aantal vragen.   

 
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 hogere tarief voor niet-woningen. Hieronder gaan wij 

op uw vragen nader in. 
 

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? 

 
De Gemeentewet biedt de mogelijkheid OZB te heffen, de Wet WOZ geeft nadere 

bepalingen over de heffingsgrondslag en door de gemeenteraad worden de tarieven voor 
de OZB vastgesteld.  

Naar zijn aard is de onroerende zaakbelasting een objectieve belasting, dat wil zeggen 
gekoppeld aan objecten i.c. woningen en niet-woningen, alsmede een zakelijke belasting, 

wat wil zeggen dat in beginsel persoonlijke omstandigheden niet relevant zijn. Als zodanig 
delen wij uw mening niet, dat het onrechtvaardig is, dat een vrijwilligersorganisatie meer 

betaalt dan een gewoon huishouden. De wijze van heffing van OZB is gelegitimeerd door 
democratisch tot stand gekomen centrale (Gemeentewet, Wet Waardering Onroerende 

Zaken) en decentrale (Verordening onroerende zaakbelastingen) regelgeving 
Maar misschien bedoelt u met “onrechtvaardig” meer “onbillijk”: Is het billijk dat een 

sociaal belang behartigende instelling op een gelijke wijze in de OZB heffing wordt 
betrokken als een multinational?  

 
2. Deelt u de mening dat deze organisaties van groot maatschappelijk belang zijn voor de 

sociale cohesie en het functioneren van de Hengelose samenleving? 
 

Zeker voor de door u in uw eerste vraag genoemde organisaties geldt dat. Dat lijstje is ook 

nog fors uit te breiden. Met diezelfde stelligheid kan dat ons inziens niet worden gezegd 
voor àlle ANBI en SBBI instellingen. Met name dat bemoeilijkt de uitvoerbaarheid van de in 

het amendement Omtzigt geboden mogelijkheden. Een selectie uit het openbare ANBI 
register van de Belastingdienst maakt dit duidelijk. Stichting Carint-Reggeland Groep, 

Stichting Kringloopbedrijf Het Goed Hengelo, Stichting Metaal- en Electro- Opleidingen 
Twente (SMEOT), Stichting Regionaal Opleidingen Centrum van Twente (ROC), Stichting 

Streeklaboratoria voor de Microbiologie in Twente en de Gelderse Achterhoek, Stichting 
Welbions zijn voorbeelden van ANBI’s die niet lijken te passen bij de bedoeling van het 
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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? 
 

Het is nog te vroeg om die vraag te beantwoorden. In de eerste plaats moet de Eerste 
Kamer nog zijn goedkeuring hechten aan het Belastingplan 2019 waar genoemd 

amendement deel van uitmaakt. Ten tweede constateert de VNG dat het amendement bij 
gemeenten veel vragen oproept. Zo wordt in het amendement de suggestie gewekt dat 
bedoelde instellingen kunnen worden vrijgesteld van het gebruikersdeel. De reikwijdte van 

het amendement wordt op dit en andere punten momenteel door de VNG onderzocht.  
Maar ook als het Belastingplan geheel wordt aanvaard en de vraagpunten zijn opgelost 

neigen wij er nog niet naar dit instrument te hanteren voor het oplossen van de kennelijke 
onbillijkheid van de OZB heffing op bedoelde instellingen, maar te kiezen voor een 

subsidieoplossing, waar meer maatwerk mee kan worden bereikt. 
Wij brengen u in herinnering dat toen in het verleden de vrijstelling voor sportverenigingen 

werd opgeheven wij een subsidieregeling hebben vastgesteld om dit probleem voor de 
verenigingen te compenseren. Wij brengen u ook in herinnering dat deze subsidieregeling 

vanwege bezuinigingsoverwegingen enkele jaren geleden is ingetrokken. 
 

4. Wilt u aangeven wat de financiële gevolgen hiervan zijn? 
 

Toepassing van het amendement is in beginsel budgettair neutraal. Het OZB-tarief wordt 
immers bepaald door de gewenste c.q. noodzakelijke opbrengst van de OZB (begroot 

bedrag vermeerderd met accres) te delen op de totale heffingsgrondslag. Concreet komt 
dat er op neer dat de overige belastingplichtigen een hoger tarief in rekening gebracht 

krijgen.  
Als het subsidie-instrument wordt gekozen zal eerst een duidelijke keuze moeten worden 

gemaakt welke instellingen daarvoor in aanmerking gaan komen. Op basis van een heel 
ruwe inschatting van de effecten voor Hengelose SBBI instellingen moet al gauw worden 

gedacht aan een bedrag van c.a. € 200.000.  
 
 

5. Wilt u het voorstel om de OZB te verlagen betrekken bij de integrale afweging dit voorjaar 
tijdens de behandeling van de kadernota 2020? 

 
Wij zijn graag bereid uw vragen te betrekken bij de inventarisatie van nieuw beleid ten 

behoeve van de integrale afweging voor de begrotingsperiode 2020-2023. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


