
 

    

 

  

               

             

      

              

      

         

                

 

              

         

                 

     

             

       

     

 

  

  

  

Vlissingen, 17 november 2018 

Geachte 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 heeft de volgende vragen voor het college: 

1.	 Bent u op de hoogte van de mogelijkheden die het amendement Omtzigt cs (35026, nr. 52) 

biedt? 

2.	 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? 

3.	 Deelt u de mening dat deze organisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale cohesie en 

de gemeenschap in onze gemeente? 

4.	 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? 

Met vriendelijke groet, 

Coen Bertijn 

Fractievz. CDA 
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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
Samenwerking Bel. Paul Krugerstraat 1 0118-675775

ONDERWERP

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Art. 34 vragen fractie CDA inzake 
aanpassing OZB-tarief sportverenigingen, speeltuinen en dorps- en buurthuizen etc.

Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO 
informeren wij u als volgt.

Uw inleiding
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.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de mogelijkheden, die het amendement Omtzigt cs (35026, 
nr. 52) biedt?

Ons antwoord
Ja

Vraag 2
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?

Ons antwoord
Dit is een politieke afweging die desgevraagd door de gemeenteraad zal moeten 
worden gemaakt.
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Vraag 3
Deelt u de mening dat deze organisaties van wezenlijk belang zijn voor de sociale 
cohesie en de gemeenschap in onze gemeente?

Ons antwoord
Ja 

Vraag 4
Bent u bereid de OZB verordeningen van de gemeente aan te passen en sportclubs, 
scoutingsverenigingen, speeltuinverenigingen, dorps- en buurthuizen en andere 
ANBI en SBBI’s onder het lage OZB tarief te brengen?

Ons antwoord
Het college wacht eerst de besluitvorming in de Eerste Kamer af alvorens hierover 
een besluit te nemen. Wel heeft het college enkele kanttekeningen t.a.v. deze 
facultatieve vrijstelling. Kanttekeningen;

• Gevolg van deze maatregel is dat de OZB opbrengst voor niet-
woningen lager wordt. In het kader van de art. 12 procedure wordt 
uitgegaan van stijgende opbrengsten tot 150% van het landelijk 
gemiddelde. Dit heeft tot gevolg dat dit gecompenseerd dient te worden 
of door stijging van de niet-woning tarieven of door stijging van het 
woningtarief of een combinatie daarvan.

• Deze regeling geldt uitsluitend voor organisaties die of het pand in bezit 
hebben of de OZB aanslag voor gebruik van een pand betalen. De 
overige organisaties betalen huur waarin de gemeentelijke en 
waterschapslasten zijn doorberekend. Deze organisaties ondervinden 
geen voordeel aan deze regeling. (Bijv. de muziekvereniging of
biljartvereniging enz. die 2 avonden in de week een ruimte in het 
dorpshuis huurt. Zij betalen geen OZB gebruik dus de exploitant van het 
dorpshuis heeft hier alleen profijt van)

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar
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