
FAQ 

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling compensatie OZB-

heffing verenigingen en stichtingen 

 

1. Mijn vereniging betaalt geen OZB maar indirect betalen wij -in de huur van onze 

accommodatie- ook mee aan de OZB. Wordt dat nu ook verrekend? 

Nee, alleen diegene die een OZB-aanslag hebben ontvangen kunnen gebruik maken van deze 

subsidieregeling. 

2. Worden zowel het gebruikersdeel als het eigenaarsdeel gecompenseerd? 

Ja, zowel het eigenaarsdeel als het gebruikersdeel wordt gecompenseerd. Op uw aanslag treft u 

het eigenaarsdeel onder OZBEW of OZBEN. Het gebruikersdeel treft u aan onder OZBGN. 

3. Vanwege de Corona crisis heeft de gemeente verenigingen uitstel van betaling gegeven voor 

gemeentelijke belastingen. Wij hebben daarom nog niet betaald maar willen ook in 

aanmerking komen voor compensatie. 

Dat kan. In dat geval geeft u op het aanvraagformulier (kopje betaling) aan dat u de OZB nog niet 

heeft betaald. Het bedrag wordt dan niet op uw rekening gestort maar verrekend met de 

openstaande OZB aanslag.  

4. Wanneer kunnen we de betaling van de compensatie verwachten? 

De betaling van de compensatie kan pas plaatsvinden nadat de termijn om aan te vragen is 

verlopen. In juli 2020 verwachten wij de bedragen over te maken.  

5. Is het eenmalig of geldt de regeling ook voor volgende jaren? 

De regeling gaat uit van eenmalige compensatie van de OZB in 2020. Op dit moment wordt het 

subsidiebeleid geharmoniseerd. Of de gemeente in de toekomst ook OZB blijft compenseren 

wordt in dit beleid meegenomen.  

6. Ik heb geen brief gehad van de gemeente maar val wel onder de doelgroep. Kan ik nu ook 

subsidie aanvragen? 

Wanneer u een OZB aanslag heeft gehad en meent dat ook uw organisatie valt onder de 

beschreven doelgroep (artikel 2.2 in de regeling) dan kunt u subsidie aanvragen.  

7. Wij hebben nog geen OZB-aanslag ontvangen maar vallen wel onder de doelgroep. Kan ik 

toch subsidie aanvragen? 

Ja, u kunt subsidie aanvragen op het moment dat u uw aanslag heeft ontvangen. De aanvraag 

moet uiterlijk 4 maanden nadat u de OZB aanslag heeft ontvangen bij de gemeente binnen zijn.  

8. Wanneer moet de subsidie aanvraag zijn ingediend? 

De aanvraag moet uiterlijk 28 juni 2020 bij de gemeente binnen zijn. Wanneer u later dan 28 

februari uw OZB aanslag heeft ontvangen kunt u ook later nog uw aanvraag indienen. Echter: de 

aanvraag moet uiterlijk 4 maanden na de ontvangst van de OZB-aanslag worden ingediend.  



 

 

Disclaimer 

Molenlanden besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van 

weergegeven informatie. Toch kunnen er, ondanks uiterste zorgvuldigheid onjuistheden 

of onvolledigheden insluipen. Molenlanden is niet aansprakelijk voor evidente fouten of 

onjuistheden. 

U kunt aan de inhoud van dit document  geen rechten ontlenen. Uiteraard zal 

Molenlanden een fout of onjuistheid in dit document zo snel mogelijk herstellen. 

 

 

 


