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 Onroerende zaakbelasting en bezwaren 
 
 De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) regelt de waardering van onroerende zaken ten 
behoeve van de belastingheffing. Voetbalverenigingen krijgen hier ook mee te maken.  
Het gaat hierbij om de waarde van de grond, clubhuis, kleedkamers en andere opstallen. De 
heffing bestaat uit twee gedeelten, het eigenaars- en gebruikersgedeelte. Per gemeente kan de 
heffing nogal eens verschillen. Verschillende gemeentes hebben sportverenigingen vrijgesteld 
van deze heffingen. Indien de gemeente geen vrijstelling voor sportverenigingen heeft is het 
goed eens via de gemeentelijke sportraad aanhangig te maken.  
 

Bezwaren  
Is de club ten onrechte als eigenaar aangemerkt of te hoog aangeslagen, dan kan er binnen 
zes weken nadat ontvangst van de aanslag aangetekend bezwaar worden gemaakt bij de 
gemeentelijke belastingdienst.  
Een bezwaarprocedure tegen de komende WOZ-beschikking kan heel lonend zijn; een groot 
aantal sportverenigingen betaalt te veel onroerende zaakbelasting!  
Vrijwel alle sportverenigingen in Nederland betalen onroerende zaakbelastingen. Sommige 
verenigingen zijn alleen gebruiker van een accommodatie en betalen uitsluitend 
gebruikersbelasting, andere verenigingen zijn ook eigenaar en betalen daarom tevens 
eigenarenbelasting. Het gaat om aanzienlijke bedragen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
verenigingen met succes bezwaar kunnen maken tegen de heffing. De belangrijkste uitkomsten 
van het onderzoek zijn:  

 zestig procent van de onderzochte verenigingen betaalt te veel OZB, dat wil zeggen dat 
de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld;  

 een juiste waardevaststelling kan verenigingen een financieel voordeel opleveren;  

 de waardering van een accommodatie in het kader van de WOZ is in veel gevallen 
gecompliceerd, waardoor er relatief veel fouten worden gemaakt;  

 het is vaak te duur voor een vereniging om een extern adviesbureau in te schakelen, 
het kost al gauw meer dan het oplevert. De vereniging zal in de meeste gevallen zelf de 
bezwaarprocedure moeten voeren. Daarvoor is wel know how nodig, waarvoor dit 
artikel een bijdrage levert.  

 

Wel of geen bezwaar maken tegen de aanslag?  
De hoogte van de aanslag wordt bepaald door het vastgestelde tarief en de vastgestelde 
waarde van de accommodatie, de zogenaamde WOZ-waarde. Een gemeente baseert zich bij 
de waardevaststelling op een taxatierapport van een door de gemeente ingeschakelde taxateur. 
De vereniging ontvangt vervolgens de zogenaamde WOZ-beschikking. Als u wilt voorkomen dat 
u uiteindelijk te veel betaalt, zult u aan het begin van het kalenderjaar in actie moeten komen, 
omdat vrijwel alle verenigingen dan nieuwe WOZ-beschikkingen zullen ontvangen voor het 
komende tijdvak.  
 

Stap 1: Bezwaar binnen zes weken  
Zodra de WOZ-beschikking is ontvangen, moet binnen een termijn van zes weken na 
dagtekening bezwaar worden ingediend tegen de vastgestelde waarde. Een bezwaarschrift 
moet worden voorzien van een motivering. Om een goede motivering te kunnen opstellen is het 
van belang om te beschikken over de taxatiegegevens. In de meeste gevallen zal het 
taxatieverslag door de vereniging zelf moeten worden opgevraagd (bij de gemeentelijke 
afdeling die de WOZ-beschikking heeft gestuurd). Het opvragen van het taxatieverslag moet 
gebeuren door het indienen van een pro forma bezwaarschrift.  
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Tips bij stap 1:  

 Vaak moet het bezwaarschrift door twee bestuurders worden ondertekend, afhankelijk 
van de tekeningsbevoegdheid zoals is vastgelegd bij de inschrijving in het 
handelsregister en/of de statuten van de vereniging.  

 Vraag in het pro forma bezwaarschrift tevens om uitstel van motivering, bijvoorbeeld tot 
vier weken na de datum dat u de taxatiegegevens van de gemeente ontvangt.  

 Stuur het bezwaarschrift bij voorkeur aangetekend.  

 Maak kopieën van uw bezwaarschrift en leg vanaf het begin een dossier aan met alle 
correspondentie in de bezwaarprocedure.  

 

Stap 2: Ontvangst van de reactie van de gemeente Veel gemeenten sturen 
standaard een ontvangstbevestiging van het pro forma bezwaarschrift. Hierin staat bijvoorbeeld 
dat de behandeling nog enige tijd zal vergen. Wanneer u de opgevraagde taxatiegegevens 
ontvangt, kan de gemeente u vragen om uw motivering van het ´officiële´ bezwaarschrift in te 
dienen voor een bepaalde datum. Het is belangrijk dat u zich strikt aan deze datum houdt. Door 
te late indiening van de motivering zal het bezwaarschrift niet ontvankelijk worden verklaard.  
 

Stap 3: Bezwaarschrift intrekken of nader motiveren Na bestudering van de WOZ-

beschikking en de taxatiegegevens moet u de keuze maken om de procedure door te zetten of 
niet. Als u een ´officieel´ bezwaarschrift gaat indienen moet uw bezwaar een redelijke grond 
hebben. Het beste is zoveel mogelijk argumenten aan te dragen, maar deze moeten wel goed 
kunnen worden onderbouwd. Voorbeelden daarvan volgen hieronder.  
 
a. Objectafbakening Een belangrijk onderdeel is de objectafbakening. Hoewel dit soort 
gegevens redelijk eenvoudig zijn te achterhalen bij het kadaster zijn fouten op dit punt geen 
uitzondering. Onroerende zaken worden afgebakend op basis van eigendom (vol eigendom, 
erfpacht) en op basis van gebruik (huur, bruikleen). Bij sportaccommodaties komt het nogal 
eens voor dat een deel in eigendom is (bijvoorbeeld het clubhuis) en dat een deel wordt 
gehuurd (bijvoorbeeld de velden). In sommige gevallen wordt een vereniging ten onrechte 
aangeslagen voor het eigendom van de velden. Het komt ook voor bij sportvelden dat de ene 
vereniging juist te veel grond toegerekend krijgt en een andere vereniging juist te weinig.  
 
b. Waardering van de accommodatie  
Hierop valt voor de vereniging de meeste winst te behalen. Er zijn twee 
waarderingsmethodieken. Bij de waardering van sportaccommodaties wordt in verreweg de 
meeste gevallen uitgegaan van de methodiek van de gecorrigeerde vervangingswaarde. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de opstallen en de grond. De vervangingswaarde 
wordt gebaseerd op de herbouwkosten per kubieke of vierkante meter. Bij de opstallen (club- 
kleedruimten) wordt op de vervangingswaarde een correctie toegepast voor technische 
veroudering en functionele veroudering. De correctie voor technische veroudering geschiedt op 
basis van een afschrijvingsmethodiek. Vooral de correctie voor de functionele veroudering wordt 
door de gemeente wel eens aan de lage kant geschat.  
 
Tips bij stap 3:  

 Controleer de bruto vloeroppervlakte op basis van de bouwtekening van het clubhuis.  

 Vergelijk het tarief per vierkante meter met verenigingen uit uw gemeente. Wanneer de 
kwaliteit van een clubhuis verschilt (luxe of eenvoudig) is het redelijk dat daar in het 
tarief rekening mee is gehouden.  

 Controleer of er bij de correctie voor technische veroudering onderscheid is gemaakt 
naar ruwbouw (levensduur veertig jaar), afbouw (twintig jaar) en installaties (vijftien 
jaar).  



© KNVB 2013 Onroerende zaakbelasting en bezwaren -3- 

 Ga bij uw bond of NOC*NSF/ISA na of voor uw gebouwde velden de juiste levensduur 
voor grondwerk, fundering en toplaag is gehanteerd.  

 Controleer de richtprijzen voor grond met recreatieve bestemming.  

 Voer functionele correcties op. Voorbeelden zijn: een te groot clubhuis door 
ledenterugval, veel achterstallig onderhoud, hoge energiekosten, te weinig douches, 
oude keuken, geen faciliteiten voor invaliden, geen rookvrije ruimten, 
onveiligheid/vandalisme. Door al deze factoren zou de waarde van uw accommodatie 
naar beneden kunnen worden bijgesteld.  

 

Stap 4: Onderhandeling met de gemeente  
Wanneer u het bezwaar doorzet en de nadere motivering hebt ingediend, is het wachten op de 
reactie van de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift dat u gehoord wenst te worden. U zult dan 
worden uitgenodigd voor een overleg (informeel) of hoorzitting (formeel), waarin u uw bezwaar 
kunt toelichten. In een overlegsituatie is het mogelijk om een compromis te bereiken. U haalt 
dan vaak niet het onderste uit de kan, maar voorkomt dat u eventueel een procedure bij het Hof 
moet starten.  
 

Stap 5: Beslissing van de gemeente  
Na een hoorzitting of na een overleg met de gemeente zult u uiteindelijk een formele beslissing 
van de gemeente ontvangen. Hierin staat vermeld of en in hoeverre uw bezwaar wordt 
gehonoreerd en wat dit betekent in de vorm van terugbetaling of vermindering van de te betalen 
onroerende zaakbelastingen.  
 

Stap 6: Beroep?  
Het kan ook voorkomen dat uw bezwaar niet of onvoldoende wordt gehonoreerd. Afhankelijk 
van de hardheid van uw argumentatie kunt u in dit geval overwegen in beroep te gaan bij het 
Hof. In deze fase is het aan te raden een extern adviseur in te schakelen om u hierin te 
begeleiden. Het moet duidelijk zijn dat er in deze gevallen ook wel sprake moet zijn van een 
redelijk financieel belang of principieel geschil. Ofwel: de procedure moet u naar verwachting 
meer opleveren dan het kost aan advieskosten.  
 

Het financieel belang van bezwaar maken  
Stel een vereniging is eigenaar en gebruiker van een sportaccommodatie. De WOZ-waarde is 
vastgesteld op 600.000 euro. Stel nu dat de onroerende zaakbelasting op basis van de 
vastgestelde waarde (van 600.000 euro) 2.000 euro per jaar bedraagt. Indien de waarde 
herzien zou worden naar 450.000 euro zou dit een jaarlijkse besparing betekenen van ongeveer 
500 euro. Nu moet opgemerkt worden dat de onroerende zaakbelasting een gemeentelijke 
heffing is, dat wil zeggen dat het gemeenten in principe vrij staat om zelf de tarieven vast te 
stellen. Deze tarieven verschillen enorm van gemeente tot gemeente. 

 

WOZ-waarde 2013 verschilt ten opzichte van 2012 
Volgens de Waarderingskamer zijn de WOZ-waarden met 3,6% gedaald ten opzichte van 2012. 
Let wel: dit is een landelijk gemiddelde. Op regionaal niveau kan er nog wel een stijging van de 
WOZ-waarde voorkomen.  
 


