
FAQ 

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling OZB compensatie  

 

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 OZB betalen (als eigenaar of gebruiker) 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. Waarom moet de aanvraag voor OZB compensatie al voor 29 januari worden ingediend?  

Anders dan vorig jaar moet de aanvraag dit jaar worden gedaan vóórdat men de OZB aanslag 

heeft ontvangen. Wij hebben geleerd van vorig jaar en kiezen nu voor een efficiëntere en meer 

klantvriendelijke werkwijze: wanneer de compensatie wordt toegekend verrekenen wij dit met 

de OZB aanslag.  

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

Als aanvragen voor 29 januari 2021 binnen zijn wordt de compensatie verrekend met de OZB 

aanslag (februari/ maart). Wordt de aanvraag later ingediend dan zo spoedig mogelijk.   

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

De subsidieregeling compensatie OZB is als onderdeel van het nieuwe subsidiebeleid 

aangenomen door de raad in november 2020.  

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 van de regeling) dan kunt u subsidie aanvragen.  

7. Wanneer moet de subsidie aanvraag zijn ingediend? 

De aanvraag moet bij voorkeur uiterlijk 29 januari worden ingediend. Omdat we ons bewust zijn 

van de korte aanvraagtermijn (dit jaar) kunt u ook later nog uw aanvraag indienen. In dat geval 

wordt de compensatie niet verrekend en moet de OZB eerst betaald worden.   

 

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. 

 


