Wet- en regelgeving

Gebouwen of grond huren van de gemeente

Sommige Scoutinggroepen huren hun grond of gebouw van de gemeente. In 2014 is de Wet Markt en
Overheid in werking getreden en deze kan gevolgen hebben voor de hoogte van de huur.
In de wet staan gedragsregels voor gemeenten en andere overheden die goederen of diensten zelf of
via overheidsbedrijven op de markt aanbieden. Dit kan gevolgen hebben voor je Scoutingactiviteiten,
als je gebruik maakt van deze diensten of goederen, zoals bijvoorbeeld de huur van je gebouw of
grond van de gemeente (verhuur van maatschappelijk vastgoed). Wanneer de activiteiten van de
vrijwilligersorganisatie ook door een andere commerciële partij wordt aangeboden kan dat een reden
zijn om de integrale kosten voor de diensten en goederen van de overheid door te berekenen aan de
vrijwilligersorganisatie. Dit kan leiden tot onverwacht hoge kosten voor je groep. Een gemeente kan
zelf bepalen of ze een uitzondering wil maken voor activiteiten in het algemeen belang, waarmee
vrijwilligersorganisaties (waaronder Scoutingactiviteiten) worden uitgezonderd van deze hoge kosten.
Uitzondering voor het algemeen belang
De uitzonderingen voor activiteiten van algemeen belang kan gemaakt worden op basis van artikel
25h, vijfde lid, van de Mededingingswet en moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. De
uitzondering voor vrijwilligersorganisaties betreft voornamelijk het beschikbaar stellen door gemeenten
van binnen- en buitenruimten voor activiteiten. Als gemeenten geen uitzondering hiervoor maken, kan
dat verstrekkende gevolgen hebben voor vrijwilligersactiviteiten.
Vrijwilligerswerk dient het algemeen belang!
In 2014 hebben Vereniging NOV en NOC*NSF alle gemeenten opgeroepen om
vrijwilligersorganisaties uit te zonderen. Veel gemeenten hebben deze oproep gevolgd, maar het lijkt
erop dat nog niet alle gemeenten dit hebben gedaan. Het is verstandig als groep hier achter aan te
gaan, want zonder vastgestelde uitzondering heeft de gemeente geen grond om een lagere huur te
rekenen. De argumenten die je kunt gebruiken om voor een uitzondering in aanmerking te komen zijn:
 Overal in onze samenleving zijn vrijwilligers en hun organisaties actief in de samenleving voor
anderen. Ze doen dat binnen de sport, onderwijs, natuur en milieu, zorg, welzijn, cultuur,
veiligheid, politiek, belangenbehartiging etc. Kenmerkend voor het vrijwilligerswerk is dat het
voor anderen en de samenleving wordt gedaan. Hiermee zijn deze activiteiten in het
algemeen belang.
 Steeds vaker nemen vrijwilligers en hun organisaties publieke taken over. Deels op eigen
initiatief en deels omdat gemeenten daarom vragen. Om dit goed vorm te geven zijn naast
extra vrijwilligers, ook faciliteiten nodig die door gemeente geboden kunnen worden.
 Met de decentralisatie van de Wmo en de AWBZ krijgen gemeente meer taken, maar
tegelijkertijd gaan de decentralisaties gepaard met bezuinigingen. Gemeenten zullen bij de
ondersteuning van kwetsbare groepen een groter beroep moeten doen op de vrijwillige inzet
van inwoners. Wanneer de vrijwilligersactiviteiten door de hoge kosten voor kwetsbare
groepen niet of beperkt toegankelijk zijn, zal deze groep verder afglijden in eenzaamheid.
Doe dus navraag bij jouw gemeente, zodat je niet onverwacht hoge rekeningen krijgt.
Meer informatie
Wet Markt en Overheid

www.wetten.nl

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
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