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Sinds 2001 bestaat de mogelijkheid voor kerkbesturen om 50% van de ecotaks die betaald is op
kerkelijke gebouwen, zoals verenigingsgebouwen terug te vragen. Dit is mogelijk op basis van de
teruggaveregeling voor “instellingen van maatschappelijk, sociale of culturele aard”.
De voorwaarden om van deze regeling gebruik te maken zijn de volgende:
1. De aanvrager moet een instelling van maatschappelijke, sociale of culturele aard zijn. Ook
kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen vallen hier onder;
2. Een tweede eis is, dat de aanvrager beschikt over notarieel vastgelegde statuten; *)
3. De aanvragende instelling dient geen vennootschapsbelasting te betalen, en niet
hoofdzakelijk werkzaam te zijn op het gebied van gezondheidszorg of onderwijs;
4. de energierekening dient op naam van de aanvragende instelling te staan.
*) Over de tweede eis: notarieel vastgelegde statuten, zijn problemen ontstaan.
Vanaf het begin was duidelijk dat kerkelijke gemeenten niet aan deze eis konden voldoen, omdat zij
hun rechtspersoonlijkheid ontlenen, aan het kerkelijk statuut (kerkorde) dat gebaseerd is op artikel
2 boek (B)urgerlijk (W)etboek, waarbij notariële vastlegging niet is vereist.
De Commissie kerkelijke gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-K) heeft
na ambtelijk overleg met het Ministerie van Financiën begin 2002 deze kwestie opgelost. Het CIO-K
heeft op 12 november 2002 van de directeur-generaal van de belastingdienst (DGB 2002/1858M)
een beschikking ontvangen, waarmee de regelingen zullen worden aangevuld in die zin, dat voor
deze regeling “een statuut ontleend aan artikel 2 boek BW zal worden gelijk gesteld met notarieel
verleden statuten. In dit besluit van de directeur-generaal is vastgelegd, dat aanvragen, met
terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 zullen worden afgehandeld volgens het vorenstaande.
Conclusie en advies aan kerkenraden
Voor uw verenigings- en jeugdgebouwen, voor zover niet vast gebouwd aan het kerkgebouw, kunt u
dus een beroep doen op de regeling “teruggave ecotaks voor sociaal, maatschappelijke en culturele
instellingen”, indien u uiteraard aan de overige voorwaarden voldoet.
Aanvragen kunnen worden gedaan met het formulier “verzoek teruggaaf regulerende
Energiebelasting (REB)”. Deze zijn te verkrijgen bij het team energiepremies van de Belastingdienst
te Emmen, tel. (0591) 680345.
U kunt het betreffende formulier ook downloaden via internet:
file:///C:/Users/Job%20Sloof/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/W2CS9TW1/verzoek_terugg
aaf_energie_ml0441z13fol.pdf
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U kunt het verzoek om teruggaaf sturen naar:
Belastingdienst, Antwoordnummer 21190, 6400 TC Heerlen
Als u nog vragen heeft of meer informatie wilt over de teruggaaf van de energiebelasting, dan kunt
u terecht bij de medewerkers van het Team energiepremies, telefoonnummer (0591) 680345. Het
team is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.
Tot slot nog een enkele opmerking over de invulling van het aanvraagformulier
Wanneer u teruggave aanvraagt voor een “verenigingsgebouw” dient u vraag 5 van het formulier
(religieuze instelling) NIET in te vullen, maar WEL vraag 6. (verklaring voor charitatieve etc.
instellingen).
Bij vraag 6 D dient te worden aangekruist “nee” met de toevoeging “zijn rechtspersoon o.g.v.
artikel 2 boek BW. (zie besluit DGB 2002/1858M).
De bestaande regeling voor teruggave 50% ecotaks op kerkgebouwen is ongewijzigd. Voor deze
gevallen vult u vraag 5 in en vraag 6 van het formulier niet.

