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Uw kenmerk:     Verzenddatum: 23 januari 2019 
Ons kenmerk: 30043 

 
Onderwerp: amendement Omtzigt 

 
 
Geachte heer ten Have, 

 
U stuurde ons op 14 januari 2019 een brief, waarin u een verzoek doet om tot uitvoering te komen van 

het amendement Omtzigt. Wij hebben uw verzoek in behandeling genomen en zijn tot de volgende 
conclusie gekomen. 

Op 18 december jl. heeft de Eerste Kamer het belastingplan 2019 aangenomen. Onderdeel hiervan is 
het in de Tweede Kamer aangenomen amendement Omtzigt. Dit amendement geeft de gemeenten de 
vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen en andere sociaal belang behartigende 
instellingen en goede doelen, het tarief voor woningen in rekening te brengen voor de onroerende-
zaakbelastingen in plaats van het tarief voor niet-woningen.  
 
Op dit moment zijn er nog vele onduidelijkheden omtrent dit amendement. Dit komt op de eerste 
plaats doordat de toelichting van het amendement niet aansluit bij de letterlijke tekst van de wet.  
Dit zorgt ervoor dat niet duidelijk is wat de reikwijdte van het amendement is. Hierdoor ontstaat 
rechtsonzekerheid en zijn voor de gemeenten en belastingplichtigen de gevolgen van de toepassing 
van het amendement niet goed in te schatten.  
 
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is momenteel in gesprek met de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de reikwijdte van de OZB vrijstelling en de eventuele 
gevolgen (zie bijgevoegde brief). Zodra hierover meer duidelijkheid is, zal de VNG de gemeenten 
adviseren over dit amendement en is de invoering van de mogelijkheid tot vrijstelling geen hachelijke 
zaak meer. Op het moment dat de VNG ons heeft geadviseerd zullen wij de gemeenteraad 
hieromtrent ook nader informeren. 
 
Wij gaan ervan uit dat wij u een helder beeld hebben gegeven. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust 
contact met ondergetekende. Ik ben bereikbaar via het algemene nummer (0315)  292 292.  
Ik beantwoord uw vragen graag. 
 

Namens burgemeester en wethouders, 
met vriendelijke groet, 

 

Jos Onstein  
Team Belastingen 

Bezoekadres: 

Staringsraat 25, Gendringen 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 
Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 
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