
 

Haarlemmermeer, 14-12-2022 
 
 

Onderwerp: Compensatie hogere onroerendezaakbelasting sportorganisaties 2022 
  
 
Geacht bestuur,  
 
Net als vorig jaar kan er over 2022 ook weer gebruik worden gemaakt van de 
subsidieregeling ‘Compensatie verhoging onroerendezaakbelasting sportorganisaties’. 
De subsidieregeling compenseert de stijging van de onroerendezaakbelasting als gevolg 
van de Wet Markt en Overheid. Deze stijging vond plaats tussen 2019 en 2020.  
Voor uitvoering van de subsidieregeling is in 2022 in totaal 120.000 Euro beschikbaar. 
Dit totaalbedrag geldt als subsidieplafond. Aanvragen worden in volgorde van 
binnenkomst behandeld tot het subsidieplafond is bereikt.   
De regeling vervalt op 31 december 2024.  
 
Hoe vraagt u de subsidie aan?   
Voor het indienen van de subsidieaanvraag maakt u gebruik van de website 
www.haarlemmermeer.nl/subsidie. Kies hier de regeling ‘eenmalige subsidie’ 
(categorie ‘overig’):   

• met eHerkenning;  
• indien de vereniging niet beschikt over e-herkenning kan de 
penningmeester aanvragen met DigiD (kies hier de regeling ‘plan dat is 
goedgekeurd door de gemeente’).  

  
Vragen in het subsidieformulier   
Vragen in het subsidieformulier die niet relevant zijn voor uw aanvraag kunt u 
beantwoorden met fictieve getallen en data.   
  
Wanneer kan de subsidie worden aangevraagd?   
Aanvragen voor de subsidie kunnen worden gedaan vanaf 14 december 2022 tot en 
met 7 februari 2023.   
  
Stuurt u bij de aanvraag de volgende documenten  

• OZB aangifte 2019;   
• OZB aangifte 2020;  
• eventuele bezwaren (en uitspraak hierop) door gemeente of vereniging 
gemaakt na 2019 tegen de OZB-aanslag of tegen het wel of geen 
eigenaarschap;  
• verder verwijs ik u om te voldoen aan de voorwaarden van de 
bijgevoegde subsidieregeling.  
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Aanvragen die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen buiten behandeling worden 
gesteld en aanvragers ontvangen dan ook geen subsidie. Mocht u advies nodig hebben, 
kunt u contact opnemen met Kevin Karper van Team Sportservice Haarlemmermeer 
(kkarper@teamsportservice.nl).  
  
  
Tenslotte merken wij op dat het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting niet in 
alle gevallen wordt doorberekend aan de hoofdgebruiker. Indien dat het geval is vindt 
uiteraard geen compensatie plaats. Als dit voor uw organisatie geldt zult u hiervan op 
de hoogte worden gesteld.  
  
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.  
Als u nog vragen heeft over de inhoud van de brief of over de verdeelregel, dan kunt u 
zich wenden tot Karlijn de Gooijer, beleidsadviseur sport 
(karlijn.de.gooijer@haarlemmermeer.nl).  
  
  
Bijlage:   

• Uitwerkingsnota compensatie verhoging onroerendezaakbelasting 
sportorganisaties  


