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Aanleiding
In het coalitieprogramma 2018-2022 staat de volgende zinssnede: “Verder betalen sportverenigingen 
geen Onroerende Zaak Belasting (OZB) voor hun velden, maar wel voor de opstallen en 
kleedaccommodaties. In de komende periode bekijken we of we tot een aanpak kunnen komen die dit 
voor de verenigingen beter hanteerbaar maakt”.

De afgelopen jaren is door een aantal verenigingen al eerder aandacht gevraagd voor de gevolgen 
van privatisering in relatie tot de OZB-aanslag. Bij  privatisering wordt de vereniging immers 
belastingplichtig voor het eigenaarsgedeelte van de OZB in plaats van de gemeente. In dit kader zijn 
RKDVC, Inmotion (turnhal), DAK, TTV Hooghei (tafeltennis bij De Hoge Heide), Batard (jeu de boules) 
en de tennisverenigingen Oudheusden, de Klinkaert en Achter de Bogen relevant. 
RKDVC heeft dit jaar nogmaals in een brief aandacht gevraagd voor de toezegging uit het 
coalitieprogramma en maakt zijdelings een verwijzing naar het amendement Omzigt c.s. dat in de 
Tweede Kamer werd aangenomen. Dit amendement geeft gemeenten de ruimte om zelf de afweging 
te maken om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen 
en goede doelen (ANBI’s en SBBI’s) het lagere OZB-tarief voor woningen te rekenen in plaats van het 
vaak hogere OZB-tarief voor niet-woningen.  

Informatie
Op grond van de toezegging in het coalitieprogramma zijn wij aan de slag gegaan met de uitwerking 
van de onderzoeksvraag in hoeverre het mogelijk is om voor onder meer sportverenigingen een 
vrijstelling op te nemen in de huidige verordening over de OZB.

Vrijstelling OZB 
Op grond van de Gemeentewet heeft iedere gemeente de mogelijkheid tot het heffen van OZB van 
eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Wettelijke uitzonderingen op deze 
heffingsmogelijkheid staan opgesomd in de Gemeentewet en die staan als zodanig ook in onze 
gemeentelijke ‘Verordening op de heffing en invordering onroerende zaakbelastingen 2019’. Iedere 
gemeente heeft daarnaast de vrijheid om ook op grond van de Gemeentewet andere objecten vrij te 
stellen van de heffing van OZB. Deze facultatieve vrijstellingen liggen binnen de autonomie van de 
gemeenten, ze mogen echter niet in strijd zijn met de wet en de jurisprudentie daarover. 

Vrijstelling in de huidige verordening OZB
De huidige verordening bevat al een facultatieve vrijstellingsbepaling, die als volgt luidt:
“buitensportvelden waarvan de WOZ-waarde minimaal 30% uitmaakt van de totale waarde van het 
WOZ-object en die in gebruik zijn bij niet-commerciële sportverenigingen”. Deze vrijstellingsbepaling is 
in 2008 naar aanleiding van een amendement in de verordening opgenomen. 

Vrijstelling OZB voor alleen sportverenigingen
Zoals hiervoor werd beschreven heeft de gemeente op grond van de Gemeentewet de wettelijke 
mogelijkheid om onroerende zaken, dan wel delen hiervan, vrij te stellen van de heffing van OZB. 



Hierbij moeten overigens wel de algemene beginselen van behoorlijk bestuur uit de Algemene wet 
bestuursrecht in acht worden genomen, waarbij vooral het gelijkheidsbeginsel een belangrijke rol 
speelt. Een vrijstelling mag namelijk niet leiden tot ongelijke behandeling van nagenoeg identieke 
situaties. Het opnemen van een dergelijke vrijstelling brengt, door de werking van het 
gelijkheidsbeginsel bij een objectieve heffing als de OZB, het risico met zich mee dat op grond van het 
gelijkheidsbeginsel een bredere categorie objecten onbedoeld in de vrijstelling deelt. Die 
precedentwerking kan alleen worden voorkomen als de uitzonderingsgevallen bijzonder zijn en ook zo 
worden gemotiveerd dat andere gevallen daar niet gelijk aan zijn.
In eerste instantie komen uitsluitend (groepen) objecten/onroerende zaken voor de facultatieve 
vrijstelling in aanmerking. Dat betekent dat geen personen dan wel groepen van personen (bijv. 
verenigingen) als zodanig als vrijstelling in de verordening mogen worden opgenomen.

Vrijstelling OZB alle maatschappelijke objecten
Om risico’s op grond van het gelijkheidsbeginsel te voorkomen kan ervoor worden gekozen om alle 
maatschappelijke objecten zoals sportaccommodaties, gemeenschapshuizen, onderwijsinstellingen, 
verenigingsgebouwen, schouwburg, et cetera) juist gelijk te schakelen en hen allemaal vrij te stellen 
van OZB. Het is echter niet uitgesloten dat nog andere instanties/organisaties van mening zijn dat zij 
tot de doelgroep behoren en ook recht hebben op de vrijstelling. Ook is sprake van een 
lastenverschuiving als de categorie (maatschappelijke objecten) volledig wordt vrijgesteld van OZB. 
Uiteindelijk moeten immers de gewenste opbrengsten worden behaald op basis van de groep 
belastingplichtigen.

Lagere OZB maatschappelijke objecten (amendement Omzigt c.s.)
Bij de behandeling van het Belastingplan 2019 hebben de Tweede en Eerste Kamer eind vorig jaar 
een amendement aangenomen dat zich richt op de tariefstelling van onroerende zaakbelastingen. 
Artikel 220f Gemeentewet is aangevuld met een bepaling die het mogelijk maakt dat in bepaalde 
gevallen het lagere tarief onroerende zaakbelasting voor woningen kan worden toegepast in plaats 
van het veelal hogere tarief voor niet-woningen. Dit geldt voor sportaccommodaties, dorpshuizen, dan 
wel voor onroerende zaken die in eigendom of bezit zijn van overige sociaal belang behartigende 
instellingen (SBBI) of algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 
2019 van deze tariefdifferentiatie gebruik maken. De intentie achter de wetswijziging is uiteraard om 
instellingen met een sociaal karakter financieel tegemoet te komen.
Er zijn dus nieuwe mogelijkheden gekomen om de verordening OZB aan te passen. Het is echter 
geen verplichting. Vaststaat dat deze organisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale cohesie 
en de gemeenschap in onze gemeente. Het amendement is daarmee ook sympathiek. Er zijn echter 
nog diverse onduidelijkheden in de tekst en in de memorie van toelichting die om nadere studie en 
onderzoek vragen. Het amendement bevat namelijk nog een aantal juridische onvolkomenheden, dit 
is door diverse instanties, waaronder ook de VNG, aan het adres van de minister duidelijk gemaakt.
Naar verwachting zal toepassing van de tariefdifferentiatie aanleiding geven tot procedures bij de 
belastingrechter. Inschatting is dat gemeenten die gebruik willen gaan maken van de mogelijkheid van 
de tariefdifferentiatie op basis van het amendement Omtzigt c.s. flinke risico’s zullen lopen. Gezien 
deze risico’s zijn er tot nu toe nog geen gemeenten die hun OZB-verordening hierop gaan aanpassen. 

Inmiddels heeft de VNG een gesprek gehad met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. In dat gesprek is vastgesteld dat alleen een daadwerkelijke wetswijziging tot 
duidelijkheid kan leiden. Een dergelijke wetswijziging is echter niet voor 2021 te verwachten. Omdat 
de risico’s niet goed te overzien zijn, adviseert de VNG te wachten met de toepassing van dit 
amendement in de praktijk tot de gewenste duidelijkheid er is (VNG bericht 17 april 2019). Inmiddels 
heeft de minister een aantal vragen beantwoord die zijn gesteld door de indieners van het 
amendement. In haar antwoord benadrukt de minister dat zij nader in gesprek zal gaan met de VNG 
om de met name juridische knelpunten te bespreken. Ook geeft zij aan:
“Belastingheffing vindt derhalve plaats naar gelang het object en niet het subject. De invoering van het 
lagere ozb-tarief voor sportverenigingen e.a. sluit niet aan bij het objectieve karakter van deze heffing”.



Subsidieregeling als alternatief
Het opnemen van een vrijstelling in de OZB–verordening heeft het bezwaar dat er dan feitelijk sprake 
is van een vorm van versluierde subsidie; dan kan er sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun aan 
een onderneming, vereniging of stichting. Het is zuiverder de objecten voor het juiste bedrag in de 
OZB aan te slaan.

In het belang van de transparantie is er veel voor te zeggen om dergelijke financiële 
tegemoetkomingen via een subsidieverstrekking te laten verlopen. Sommige gemeenten hebben een 
subsidieregeling vastgesteld waarmee de OZB voor sportverenigingen wordt gecompenseerd (onder 
andere de gemeenten Den Haag, Roosendaal, Bronckhorst, Lingewaal en Dinkelland). 

Om het nadelige financiële effect van de OZB, door de privatisering, voor een aantal verenigingen te 
compenseren hebben wij, gezien alle nadelige (juridische) aspecten, besloten geen voorstel te doen 
om een vrijstelling in de OZB verordening op te nemen, maar om aan de hand van een 
subsidieregeling de OZB-lasten (eigenaarsgedeelte), als gevolg van privatisering, voor 
sportverenigingen te compenseren. Hierbij moet vooral aandacht uitgaan naar de voorwaarden 
waaronder sportverenigingen in aanmerking komen voor de subsidie.


