
Lagere ozb voor Twentse sportclubs op losse schroeven 

TUBBERGEN - De lagere ozb voor sportclubs, muziekverenigingen en buurthuizen staat op 
losse schroeven. Een noodkreet uit Tubbergen leidde tot een landelijke wetswijziging, maar 
volgens meerdere gemeenten is de wet te onduidelijk om uit te voeren. 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een overleg aangevraagd met staatssecretaris 
Menno Snel van Financiën over de wijziging van de Belastingwet, die het voor gemeenten 
mogelijk maakt om onder meer voor sportverenigingen een lager ozb-tarief te heffen. Volgens 
de VNG roept de wetswijziging veel vragen op bij gemeenten en is onduidelijk voor wie het 
lagere tarief mag gelden. 

De wetswijziging vond zijn oorsprong in Tubbergen. De onroerendezaakbelasting is een hoge 
kostenpost voor veel organisaties als sportclubs, buurthuizen en goede doelen. 
Penningmeester Frank Oude Breuil van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) Albergen 
kaartte het probleem in maart aan bij een delegatie Kamerleden, die in het kader van een 
CDA-campagne op bezoek kwam. 

Gehoor 

De noodkreet vond gehoor in Den Haag. Het Enschedese CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt 
diende samen met zijn collega’s Eppo Bruins (ChristenUnie) en Steven van Weyenberg (D66) 
een amendement in om de Belastingwet te wijzigen, dat werd aangenomen door de Tweede 
Kamer en vervolgens de Eerste Kamer. Daarmee krijgen gemeenten de vrijheid om 
sportclubs, buurthuizen en ‘organisaties met een sociaal belang’ het ozb-tarief van een 
woning te laten betalen. Tot op heden betalen deze organisaties het tarief voor niet-woningen, 
dat doorgaans anderhalf tot drie keer hoger ligt. Voor de MFA in Albergen betekent de 
nieuwe wet dat ze geen 1945 maar 1329 euro zou moeten betalen. 

Moeilijk 

Maar diverse gemeenten hebben bij de VNG aan de bel getrokken omdat de wet niet of 
moeilijk uit te voeren zou zijn. De toelichting van het amendement sluit namelijk niet aan bij 
de letterlijke wettekst. Hierdoor zijn de gevolgen van de wetswijziging volgens de VNG niet 
goed in te schatten. De VNG vroeg de Eerste Kamer al om opheldering, maar de gewenste 
duidelijkheid bleef uit. 

Zo spreekt de wettekst van ‘sportaccommodaties’. Dat kunnen ook onderkomens van 
commerciële sportclubs zijn, zoals de fitnessclub of het voetbalstadion. Volgens de 
toelichting in het amendement kan de gemeente zich beperken tot de niet-commerciële 
sportvereniging. Maar de wettekst ondersteunt dit niet. En wat zijn dorpshuizen? Volgens de 
gemeenten wordt dat niet duidelijk. Kan bijvoorbeeld het dorpscafé ook aanspraak maken op 
een lager ozb-tarief? 

Gemeenten mogen zelf bepalen of ze een lager ozb-tarief heffen. Volgens de VNG is de wet 
nu zo onduidelijk dat veel gemeenten dat voorlopig niet doen. Het gesprek met 
staatssecretaris Snel moet de onduidelijkheid wegnemen, zodat organisaties toch minder 
belasting hoeven te betalen. 
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