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Onroerende zaakbelasting 

 

OZB Eigendom                                                                                                       Schema 

Belastingplicht erfgenamen 
Zakelijk gerechtigde erfpacht 
Zakelijk gerechtigde vruchtgebruik 
Zakelijk gerechtigde gebruik en bewoning 
Zakelijk gerechtigde opstalrecht 
Zakelijk gerechtigde harvo 
Belastingplicht bezitter 
Eigenaar op 1 januari 
Onjuiste tenaamstelling, afwijzen 
Onjuiste tenaamstelling, toekennen 
Inschrijving akte bepalend 
Meerdere eigenaren 
Verkoop na peildatum 
Verrekening zakelijke lasten door notaris  

 

OZB Gebruik                                                                                                           Schema 

Tijdstipbelasting 
Gebruiker op 1 januari 
Onjuiste tenaamstelling, afwijzen 
Onjuiste tenaamstelling, toekennen 
Doorlopen huurovereenkomst 
Niet-woning in aanbouw 

 

Woning / Niet-woning                                                                                            Schema 

Tariefdifferentiatie (woning minder dan 70%) 
Tariefdifferentiatie (woning meer dan 70%) 
Tariefdifferentiatie (gemengd object) 
Tariefdifferentiatie (garageboxen) 
Tariefdifferentiatie (woningen in aanbouw) 
Tariefdifferentiatie (gelijkheidsbeginsel) 
Tariefdifferentiatie (recreatiewoningen) 
Amendement De Pater I 
Amendement De Pater II verzorging/verpleging 
Amendement De Pater III waardering hospice en behandelcentrum 
Amendement De Pater IV detentie  
Waarde grond bij een verzorgingstehuis 
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Overige heffingen 
 

Afvalstoffenheffing                                                                                                Schema 

Algemeen 
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing 
Stijging tarief 
Wijziging aantal personen 
Verhuizing binnen gemeente 
Verhuizing buiten gemeente 
Geen huishoudelijke afvalstoffen 
Objectafbakening afvalstoffenheffing 

 

Rioolheffing                                                                                                            Schema 

Kostendekkendheid rioolheffing 
Rioolheffing algemeen 
Rioolheffing eigendom en gebruik naast elkaar is toegestaan 
Rioolheffing eigendom bedrijfsverzamelgebouw 
Rioolheffing eigendom kantoorgebouw  
Verhouding rioolheffing en forensenbelasting 
Verhuizing binnen gemeente 
Verhuizing buiten gemeente 
Vrijstelling rioolwaterzuiveringsinstallatie 
 

Parkeerbelasting                                                                                                    Schema 

Algemeen 
Kenbaarheid 
Bon niet aangetroffen 
Kentekenhouder belastingplichtig 
Auto verkocht (register) 
Auto verkocht (overeenkomst) 
Defecte parkeerautomaat 
Geld wisselen 
Ticket niet zichtbaar 
Auto verhuurd 
Gehandicapten Parkeerkaart (reguliere parkeerplaats) 
Gehandicapten Parkeerkaart (maximale parkeerduur) 
Laden en lossen 
Belparkeren 
 

Hondenbelasting                                                                                                    Schema 

Overlijden hond 
Houder belastingplichtig 
Voorzieningen 
Vrijstellingen 
Verhuizing 
Gelijkheidsbeginsel 
Kenneltarief 
Kattenbelasting 
Hondenbelasting progessief tarief 
 

Algemeen                                                                                                                Schema 

Hogere aanslag 
Roerend/onroerend 
Bezwaar tarief 
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Beleidsregels belastingplichtige 
Foutieve tenaamstelling 
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Waardebepaling Wet WOZ 
 

Formele aspecten 
 

Ontvankelijkheid                                                                                                    Schema 

Niet-ontvankelijk (standaard) 
Niet-ontvankelijk (uitgebreid) 
Ontvankelijk 
Ambtshalve drempel 20% 
Verzuim (verschoonbaar) 
Verzuim (niet verschoonbaar) 
Herstellen verzuim 
 

Pro-forma                                                                                                                Schema 

Verzoek nadere motivering 
Rappelbrief nadere motivering 
Ontbreken motivering (niet-ontvankelijk) 
Verzoek volledige taxatiegegevens 
 

Horen                                                                                                                      Schema 

Hoorzitting en verslag 
Uitnodiging hoorzitting 
Geen hoorzitting (bezwaar niet-ontvankelijk) 
Geen hoorzitting (bezwaar kennelijk ongegrond) 
Geen hoorzitting (bezwaar gegrond) 
Geen hoorzitting (telefonisch contact) 
Geen hoorzitting (niet gereageerd) 
Telefonische hoorzitting I 
Telefonische hoorzitting II 
Telefonische hoorzitting III 
Telefonische hoorzitting IV 
Hoorzitting: thuis horen 
 

Bezwaardrempel Fierens                                                                                      Schema 

Uitspraak Hoge Raad 22-10-2010 

 

Kostenvergoeding                                                                                                 Schema 

Algemeen 
Toewijzen kostenvergoeding 
Toewijzen kostenvergoeding met taxatierapport 
Afwijzen kostenvergoeding (verzoek te laat ingediend) 
Afwijzen kostenvergoeding (bezwaar ongegrond) 
Afwijzen kostenvergoeding (bezwaar niet-ontvankelijk) 
Afwijzen kostenvergoeding (geen onrechtmatigheid) 
Afwijzen kostenvergoeding (geen beroepsmatige derde) 
Richtlijn proceskosten WOZ taxaties 
Jurisprudentie proceskosten I 
Jurisprudentie proceskosten II 
Jurisprudentie proceskosten III 
Jurispudentie proceskosten IV 
Jurispudentie proceskosten V 
Verruiming samenhangende zaken 
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Betaling                                                                                                                   Schema 

Vervallen uitstel 
Terugbetaling 
 

Beroep                                                                                                                    Schema 

Beroepsmogelijkheid 
Beroep (bezwaar niet-ontvankelijk) 
Griffierechten 
 

Algemeen                                                                                                                Schema 

Overige afnemers 
Overige afnemers, gevolgen waardeaanpassing 
Reactie uitspraak 
Reactie aangemerkt als beroep 
Niet-ontvankelijk handhaven 
Ambtshalve uitspraak, verminderen I 
Ambtshalve uitspraak, verminderen II 
Ambtshalve uitspraak, handhaven I 
Ambtshalve uitspraak, handhaven II 
Uitspraak gegrond 
Uitspraak gedeeltelijk gegrond 
Uitspraak ongegrond 
Gevolgen aanslag 
Termijn afhandeling bezwaar 
Uitspraak: vernietigen, objectafbakening 
Uitspraak: vernietigen, waarde te laag 
Verkorte uitspraak 
Bezwaar huurder woning 
Beschikking op verzoek 
Wijzigen waarderingsmethodiek 
 

Woningen 
 
Waardebepaling Woningen                                                                                   Schema 

Algemene hertaxatie 
Anti-speculatiebeding 
Bouwjaar 
Definitie aanbouw 
Definitie benedenwoning 
Definitie bovenwoning 
Definitie galerijflat 
Definitie vrijstaande garage 
Definitie geschakelde woning 
Definitie halfvrijstaande woning 
Definitie maisonnette 
Definitie penthouse 
Definitie portiekflat 
Definitie portiekwoning 
Definitie rijwoning 
Definitie tussenwoning 
Definitie vrijstaande woning 
Economische situatie / crisis 
Eén verkoopcijfer 
Eindwaarde en objectonderdelen 
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Eisen taxatieverslag 
Eisen WOZ-beschikking 
Executiewaarde  
Familietransactie 
Fictie volle en onbezwaarde eigendom 
Beschrijving ficties 
Ficties en bijzondere rechten 
Gelijkheidsbeginsel 
Gelijkstelling overige belanghebbenden 
Gemiddeld percentage 
Grondstaffel 
Herzieningsbeschikking 
Indeling woning 
Inhoud, uitleg berekening 
Inhoud onjuist (waarde handhaven) 
Inhoud onjuist (waarde wijzigen) 
Inpandige opname noodzakelijk 
Inpandige opname niet noodzakelijk 
Interne compensatie 
Ligging, waarde handhaven I 
Ligging, waarde handhaven II 
Ligging, waarde aanpassen I 
Ligging, waarde aanpassen II 
Ligging etagewoningen (wel differentiatie) 
Ligging etagewoningen (geen differentiatie) 
Modelmatige waardebepaling 
Motivering waardebeschikking / taxatieverslag 
Motivering waardebeschikking / lex specialis 
Nieuwbouw, indexering 
Nieuwbouw, infrastructuur 
Nieuwbouw, situatiedatum 
Nieuwbouw, vrij op naam (kort) 
Nieuwbouw, vrij op naam (uitgebreid) 
Nieuwbouw, daling v.o.n. prijs 
Object in aanbouw 
Object in aanbouw, percentage gereed 
Objectafbakening, handhaven 
Objectafbakening, splitsen 
Objectafbakening, samenvoegen 
Objectafbakening, betreft objectdelen 
Objectieve waardebepaling 
Objectkenmerken onjuist (waarde wijzigen) 
Objectkenmerken onjuist (waarde handhaven) 
Objectkenmerken wijzigen 
Onafhankelijkheid taxatiebureau  
Onderhoud (waarde handhaven I) 
Onderhoud (waarde handhaven II) 
Onderhoud (waarde handhaven III) 
Onderhoud (waarde wijzigen I) 
Onderhoud (waarde wijzigen II) 
Onderhoud (waarde wijzigen III) 
Overlast (waarde handhaven) 
Overlast (waarde wijzigen) 
Overlast, moet kenbaar zijn 
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Overlast, burenruzie 
Roerende zaken 
Serviceflats, waarde t.o.v. vergelijkingsobjecten 
Serviceflats, uitgangspunten bij de waardebepaling 
Situatiedatum 
Situatiedatum, taxatieverslag 
Sloop 
Standaard voorzieningen 
Taxatie via internet 
Toekomstige bebouwing 
Uitleg referentiestelsel 
Unieke woning 
UMTS mast 
Veilingverkoop 
Vergelijking taxatierapport, algemeen I 
Vergelijking taxatierapport, algemeen II 
Vergelijking taxatierapport, verzekering 
Vergelijking vorige tijdvak 
Verkoop voor / na waardepeildatum 
Verkoop in verhuurde staat 
Verkoopgegevens, aantal 
Verkoopgegevens, eigen verkoopcijfer 
Verkoopgegevens, voldoende vergelijkbaar 
Verkoopgegevens, extra onderbouwing 
Verkoopgegevens, nieuwe onderbouwing 
Verkoopgegevens, niet identiek 
Verkoopgegevens, overzicht (waarde handhaven) 
Verkoopgegevens, overzicht (waarde verminderen) 
Verkoopgegevens, ver van waardepeildatum 
Verkoopgegevens, hoek- en rijwoningen 
Vraagprijzen 
Wijzigingen tussen peildatum en tijdvak 
Waarde economische verkeer 
Waarde te laag 
Windturbines 
Woonark 
Woon/winkelpand 
 

Niet-Woningen 
 

Waardebepaling Courant                                                                                      Schema 

Bruto jaarhuur 
Bruto vloeroppervlakte 
BAG oppervlakte 
DCF-Methode 
Eindwaarde en objectonderdelen 
HWK-methode 
Kapitalisatiefactor 
Objectafbakening, correct 
Objectafbakening, splitsing 
Objectafbakening, samenvoeging 
Objectafbakening, kantoorverzamelgebouw I 
Objectafbakening, kantoorverzamelgebouw II 
Oud huurcontract 
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Overgrond 
Privacy huurgegevens 
Referentiestelsel niet-woningen 
Vergelijking vorige tijdvak 
Economische situatie / crisis bedrijven  
Waarderingsficties courante niet-woning 
 

Waardebepaling Incourant                                                                                    Schema 

Actuele bouwkosten 
Bedrijfswaarde 
Bedrijfswaarde, waardering zwembad / stadion 
Technische veroudering 
Functionele veroudering 
Functionele veroudering WAKA  
Gecorrigeerde vervangingswaarde 
Grondwaarde incourant 
Incourante objecten 
Kerkenvrijstelling 
Vervangingswaarde en waarde economisch verkeer 
Waardebepaling inclusief of exclusief BTW 
Werktuigenvrijstelling 
Werktuigenvrijstelling ziekenhuis 
Werktuigenvrijstelling zonnepark 
Windturbines 
TIOX taxaties I 
TiIOX: motivering kengetallen 
 

Waardebepaling Agrarisch                                                                                   Schema 

Bedrijfsmatige exploitatie 
Manege, geen cultuurgrondvrijstelling 
Paardenfokbedrijf, vrijgestelde cultuurgrond 
Vrijgestelde cultuurgrond (waarde handhaven) 
Vrijgestelde cultuurgrond (waarde wijzigen) 
Niet vrijgestelde cultuurgrond (showtuin) 
Waardering agrarische objecten 
Waardering agrarische grond 
Waardering grond bij bedrijfswoning 
TIOX taxaties II 
 

Bijzondere omstandigheden 
 

Bijzondere omstandigheden                                                                                 Schema 

Asbest, niet geconstateerd 
Asbest, waarde handhaven 
Asbest, waarde verminderen 
Bestemming: eenvoudig te wijzigen 
Bodemverontreiniging, algemeen 
Bodemverontreiniging, niet aanwezig 
Bodemverontreiniging, waarde handhaven 
Bodemverontreiniging, waarde verminderen 
Huurwoningen 
Kunstgrasvelden, gezondheidsrisico’s 
Kwaaitaalvloer 
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Medebelanghebbende beschikking  
Natuurschoonwet I 
Natuurschoonwet II 
Natuurschoonwet III 
Natuurschoonwet IV 
Recreatiewoningen, handhaven 
Recreatiewoningen, verminderen 
Rijksmonument 
Waterverdedigingswerk I 
Waterverdedigingswerk II 
WOB verzoeken 

 
Onroerende zaakbelasting 

 

OZB Eigendom 
 
Belastingplicht erfgenamen                                                                                          Hoofdmenu 

De Onroerende zaakbelasting is een tijdstipbelasting. Dat wil zeggen dat degene die op 1 januari van 
het kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, het genot heeft van de onroerende zaak 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, belastingplichtig is voor het gehele belastingjaar. Indien 
de belastingplichtige na de peildatum overlijdt, gaan de rechten en plichten van deze 
belastingplichtige over op de erfgenamen. Dit betekent dat de belastingaanslag geheel voor rekening 
van de erfgenamen komt. Aangezien u één van de erfgenamen bent, dient de aanslag door u te 
worden voldaan. 

 

Zakelijk gerechtigde erfpacht                                                                                        Hoofdmenu  

Belastingplichtig voor de Onroerende zaakbelasting voor de eigenaar is degene die op 1 januari van 
het kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, het genot heeft van een onroerende zaak 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, Als erfpachter was u op 1 januari beperkt gerechtigde 
voor de betreffende onroerende zaak. Erfpacht is het zakelijke recht om gedurende een bepaalde of 
onbepaalde tijd het genot over een onroerende zaak te hebben. Bij een recht van erfpacht is de 
zakelijk gerechtigde (de erfpachter) belastingplichtig voor de eigenarenbelasting en niet de 
zogenaamde bloot eigenaar (de erfpachtgever). Als zakelijk gerechtigde heeft u immers het meeste 
genot  van de onroerende zaak. De aanslag voor het eigendom is dan ook terecht aan u opgelegd. 

 

Zakelijk gerechtigde vruchtgebruik                                                                              Hoofdmenu                                                       

Belastingplichtig voor de Onroerende zaakbelasting voor de eigenaar is degene die op 1 januari van 
het kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, het genot heeft van een onroerende zaak 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, Als vruchtgebruiker was u op 1 januari beperkt 
gerechtigde voor de betreffende onroerende zaak. Vruchtgebruik is het zakelijke recht om de 
vruchten te trekken van andermans onroerende zaak als zijnde eigenaar. Dit recht eindigt door het 
overlijden van de vruchtgebruiker of door verloop van tijd. Bij een recht van vruchtgebruik is de 
zakelijk gerechtigde (de vruchtgebruiker) belastingplichtig voor de eigenarenbelastingen en niet de 
zogenaamde bloot eigenaar. Als zakelijk gerechtigde heeft u immers het meeste genot  van de 
onroerende zaak. De aanslag voor het eigendom is dan ook terecht aan u opgelegd.  

 

Zakelijk gerechtigde gebruik en bewoning                                                                  Hoofdmenu                                                        

Belastingplichtig voor de Onroerende zaakbelasting voor de eigenaar is degene die op 1 januari van 
het kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, het genot heeft van een onroerende zaak 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, Door het recht van gebruik en bewoning was u op 1 
januari beperkt gerechtigde voor de betreffende onroerende zaak. Het recht van gebruik en bewoning 
is het zakelijke recht om zolang men leeft in een onroerende zaak te mogen blijven wonen. Dit komt 
vooral voor bij ouder/kind situaties. De ouders hebben dan notarieel laten vastleggen dat zij in de 
woning mogen blijven wonen zolang ze leven. De kinderen zijn aangewezen als bloot eigenaar. Bij 
een recht van gebruik en bewoning is de zakelijk gerechtigde (ouder) belastingplichtig voor de 
eigenarenbelasting en niet de zogenaamde bloot eigenaar (kind). Als zakelijk gerechtigde heeft u 



 Tekstblokken 2017 Gemeentelijke Belastingen en WOZ  
 

 

 11 

immers het meeste genot  van de onroerende zaak. De aanslag voor het eigendom is dan ook terecht 
aan u opgelegd. 
 
De gerechtigde krachtens het recht van gebruik en bewoning heeft het genot van de onroerende zaak 
en niet de bloot eigenaar. De zakelijk gerechtigde is dan ook belastingplichtig. Het feit dat enkele 
keren per jaar de onroerende zaak afgestaan wordt aan gasten van de bloot eigenaar, maakt dat niet 
anders.  
(Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23 september 2016, nr. 14/00985, ECLI:NL:GHSHE:2016:4201) 

 

Zakelijk gerechtigde opstalrecht                                                                                  Hoofdmenu                                                                            

Belastingplichtig voor de Onroerende zaakbelasting voor de eigenaar is degene die op 1 januari van 
het kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, het genot heeft van een onroerende zaak 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, Door het recht van opstal was u op 1 januari beperkt 
gerechtigde voor de betreffende onroerende zaak. Het recht van opstal is het zakelijke recht om 
gebouwen, werken of beplantingen op andermans grond in eigendom te hebben. Degene die het 
recht van opstal heeft gevestigd is belastingplichtig en niet de bloot eigenaar. Als zakelijk gerechtigde 
heeft u immers het meeste genot van de onroerende zaak. De aanslag voor het eigendom is dan ook 
terecht aan u opgelegd. 

 

Zakelijk gerechtigde harvo                                                                                            Hoofdmenu                                                                                        

Belastingplichtig voor de Onroerende zaakbelasting voor de eigenaar is diegene die op 1 januari van 
het kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, het genot heeft van een onroerende zaak 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, Door het gevestigde huurafhankelijke recht van opstal 
was u op 1 januari beperkt gerechtigde voor de betreffende onroerende zaak. Van een 
huurafhankelijk recht van opstal is sprake indien na verhuur van de grond een opstalrecht  wordt 
gevestigd. In dat geval is degene die het recht van opstal heeft gevestigd belastingplichtig voor de 
opstallen voor zowel het eigendom en gebruik. De eigenaar van de grond is belastingplichtig voor het 
eigendom van de grond. U bent terecht aangeslagen als eigenaar en gebruiker van de opstallen. 

 

Belastingplicht bezitter                                                                                                  Hoofdmenu                                                                                       

De Onroerende zaakbelasting is een tijdstipbelasting. Dat wil zeggen dat degene die op 1 januari van 
het kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, het genot heeft van de onroerende zaak 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, belastingplichtig is voor het gehele belastingjaar. Uit de 
notariële akte blijkt dat de betreffende onroerende zaak vóór 1 januari is verkocht en dat de koper 
direct na ondertekening van de akte de sleutels heeft ontvangen. Vanaf het moment dat de koper de 
sleutels heeft ontvangen is hij in het bezit van de onroerende zaak. U bent dan ook ten onrechte 
aangeslagen als eigenaar van de onroerende zaak. 

 

Eigenaar op 1 januari                                                                                                     Hoofdmenu                                                                                              

De Onroerende zaakbelasting is een tijdstipbelasting. Dat wil zeggen dat degene die op 1 januari van 
het kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, het genot heeft van de onroerende zaak 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, belastingplichtig is voor het gehele belastingjaar. Volgens 
de gegevens van het Kadaster was u op 1 januari eigenaar van de betreffende onroerende zaak. U 
bent dan ook terecht aangeslagen voor de Onroerende zaakbelasting eigenaar. 

 

Onjuiste tenaamstelling, afwijzen                                                                                 Hoofdmenu                                                                               

In uw bezwaar geeft u aan dat sprake is van een onjuiste tenaamstelling. Onderzoek heeft echter 
uitgewezen dat de tenaamstelling op het aanslagbiljet correct is. Voor de tenaamstelling wordt 
uitgegaan van de gegevens zoals deze bij het Kadaster zijn geregistreerd. Volgens de gegevens van 
het Kadaster is de door ons gehanteerde tenaamstelling correct. De aanslag blijft dan ook 
ongewijzigd gehandhaafd. 

 

Onjuiste tenaamstelling, toekennen                                                                             Hoofdmenu                                                                       

In uw bezwaar geeft u aan dat sprake is van een onjuiste tenaamstelling. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat de tenaamstelling op aanslagbiljet inderdaad niet juist is. De aanslag zal daarom 
worden vernietigd. U zult binnenkort van ons een nieuwe aanslag met de juiste tenaamstelling 
ontvangen. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:9615
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Inschrijving akte bepalend                                                                                            Hoofdmenu                                                                                    

U geeft aan dat u op 1 januari van het kalenderjaar, waarvoor de belasting is opgelegd, niet meer de 
eigenaar was van de betreffende onroerende zaak. De aanslag Onroerende zaakbelasting wordt 
opgelegd aan de juridische eigenaar van de onroerende zaak op 1 januari. Overdracht van het 
juridische eigendom vindt plaats op het moment dat de akte in de openbare registers van het 
Kadaster is ingeschreven. Volgens de gegevens van het Kadaster is voor de betreffende onroerende 
zaak de akte van levering na 1 januari door het kadaster ingeschreven. Op grond hiervan is de 
aanslag terecht aan u opgelegd. 
 
Blijkens het arrest van de Hoge Raad van 21 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6254, dient hier onder 
"eigendom" de juridische eigendom te worden verstaan. In een andere casus was het object na 1 
januari overgedragen, maar het perceel was reeds op 1 januari door de nieuwe eigenaar in bezit 
genomen voor bouwwerkzaamheden. Belanghebbende heeft niet betwist dat zij op I januari nog de 
juridische eigendom van het perceel had. Dit betekent dat zij ingevolge de Verordening 
belastingplichtig was voor de OZBE en dat de aanslag terecht aan haar opgelegd is. 
(Rechtbank Limburg 7 april 2016, nr. 15/2639) 

 

Meerdere eigenaren                                                                                                       Hoofdmenu                                                                                                  

In uw bezwaar geeft u aan dat de aanslag ten onrechte aan u is opgelegd, omdat op 1 januari van het 
kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, sprake was van meerdere eigenaren. In de 
beleidsregels van de gemeente is echter bepaald dat in het geval van meerdere eigenaren, de 
aanslag en de WOZ-waarde slechts aan één van hen bekend hoeft te worden gemaakt. Voor de 
overige eigenaren bestaat de mogelijkheid de WOZ-beschikking op te vragen. Hierbij moeten zij wel 
aannemelijk maken dat zij een gerechtvaardigd belang hebben ten aanzien van de vastgestelde 
waarde van de betreffende onroerende zaak. Er worden echter geen beschikkingen verstuurd aan 
alle eigenaren bij een gedeeld eigendom. 

 

Verkoop na peildatum                                                                                                    Hoofdmenu                                                                                                 

In uw bezwaar geeft u aan dat u de onroerende zaak in de loop van het jaar heeft verkocht. De 
Onroerende zaakbelasting is een tijdstipbelasting. Dat wil zeggen dat degene die op 1 januari van het 
kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, het genot heeft van de onroerende zaak 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, belastingplichtig is voor het gehele belastingjaar. Indien 
een onroerende zaak na 1 januari wordt verkocht, leidt dit dus niet tot een vermindering van de 
Onroerende zaakbelasting. De situatie op 1 januari van het belastingjaar is immers bepalend. 

 

Verrekening notaris                                                                                                        Hoofdmenu                                                                                                 

De Onroerende zaakbelasting is een tijdstipbelasting. Dat wil zeggen dat degene die op 1 januari van 
het kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, het genot heeft van de onroerende zaak 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, belastingplichtig is voor het gehele belastingjaar. Indien 
een onroerende zaak na 1 januari wordt verkocht, leidt dit dus niet tot een vermindering van de 
Onroerende zaakbelasting. Wel is het gebruikelijk dat bij een verkoop in de loop van het jaar de 
notaris de eigenaarslasten verrekent tussen de oude en de nieuwe eigenaar. Dit kunt u controleren 
op de eindafrekening van de notaris. 

 

OZB Gebruik 
 

Tijdstipbelasting                                                                                                             Hoofdmenu 

De Onroerende zaakbelasting is een tijdstipbelasting. Dat wil zeggen dat degene die op 1 januari van 
het kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, het gebruik heeft van een onroerende zaak, 
belastingplichtig is voor het gehele belastingjaar. Tussentijdse wijzigingen leiden dus niet tot 
vermindering van het aanslagbedrag.  

 

Gebruiker op 1 januari                                                                                                   Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u niet de gebruiker bent van het betreffende pand. De Onroerende 
zaakbelasting is een tijdstipbelasting. Dat wil zeggen dat diegene die op 1 januari van het 
kalenderjaar, waarvoor de belasting wordt opgelegd, het gebruik heeft van een onroerende zaak, 
belastingplichtig is voor het gehele belastingjaar. Onderzoek in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel heeft uitgewezen dat u op 1 januari wel degelijk stond ingeschreven. Ook de eigenaar 
heeft bevestigd dat u op 1 januari nog gebruiker was. Op grond hiervan bent u terecht aangeslagen 
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voor het gebruik van de betreffende onroerende zaak. 

 

Onjuiste tenaamstelling, afwijzen                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat sprake is van een onjuiste tenaamstelling. Onderzoek heeft echter 
uitgewezen dat de tenaamstelling van het aanslagbiljet correct is. Voor de tenaamstelling wordt 
uitgegaan van de gegevens zoals deze bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd. Volgens de 
gegevens van de Kamer van Koophandel is de gehanteerde tenaamstelling correct. De aanslag blijft 
dan ook gehandhaafd. 

 

Onjuiste tenaamstelling, toekennen                                                                             Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat sprake is van een onjuiste tenaamstelling. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat de tenaamstelling op het aanslagbiljet inderdaad niet juist is. De aanslag zal daarom 
worden vernietigd. U zult van ons een nieuwe aanslag met de juiste tenaamstelling ontvangen. 

 

Doorlopen huurovereenkomst                                                                                      Hoofdmenu 

Onderzoek heeft uitgewezen dat uw bedrijfsactiviteiten inderdaad zijn verplaatst naar een ander 
adres. De huurovereenkomst van het oude adres is echter nog niet beëindigd. Hierdoor heeft u nog 
steeds de beschikking over deze onroerende zaak. Conform jurisprudentie is in dergelijke gevallen 
nog steeds sprake van gebruik. Op grond hiervan bent u terecht aangeslagen voor het gebruik van de 
betreffende onroerende zaak. 

 

Niet-woning in aanbouw                                                                                                Hoofdmenu 

Voor niet-woningen die aan het begin van het belastingjaar nog in aanbouw zijn, wordt de eigenaar 
van het perceel tevens aangemerkt als gebruiker. Het criterium hiervoor is dat de grond metterdaad 
moet worden gebruikt ter bevrediging van de eigen woonbehoeften. Aangezien er aan het begin van 
het kalenderjaar bouwactiviteiten op het perceel plaatsvonden, is aan dit criterium voldaan en bent u 
terecht aangemerkt als gebruiker van het object. Op grond hiervan bent u terecht aangeslagen voor 
het gebruik van de betreffende onroerende zaak.  

 
Woning / Niet-woning 
 

Tariefdifferentiatie (woning minder dan 70%)                                                             Hoofdmenu 

U geeft aan dat u bent aangeslagen voor het tarief van een niet-woning, terwijl de onroerende zaak 
een woning betreft. Een onroerende zaak wordt als woning aangemerkt als de WOZ-waarde voor 
minimaal 70% kan worden toegerekend aan woningonderdelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
voor de betreffende onroerende zaak minder dan 70% kan worden toegerekend aan 
woningonderdelen. Aangezien niet aan de genoemde 70% eis wordt voldaan is het gehele object 
aangeduid als een niet-woning. Voor de Onroerende zaakbelasting is daarom terecht het tarief voor 
een niet-woning toegepast. 

 

Tariefdifferentiatie (woning meer dan 70%)                                                                 Hoofdmenu 

U geeft aan dat u ten onrechte bent aangeslagen voor het tarief van een niet-woning. Naar aanleiding 
van uw bezwaar heeft een heronderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de 
woondelen in de betreffende onroerende zaak meer dan 70% van de totale waarde van de zaak 
uitmaken. Dit betekent dat de onroerende zaak in hoofdzaak tot woning dient. U bent dan ook ten 
onrechte aangeslagen voor het tarief van een niet-woning. Bovendien is reeds per 1 januari 2006 het 
gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting voor woningen afgeschaft. De opgelegde aanslag 
Onroerende zaakbelasting voor het gebruik wordt daarom vernietigd. 

 

Tariefdifferentiatie (gemengd object)                                                                           Hoofdmenu 

Ten aanzien van de Onroerende zaakbelasting is er een tarief voor zowel de eigendom als voor het 
gebruik van een object. Echter, voor woningen wordt slechts de eigendom als heffingsgrondslag 
gebruikt en is er een vrijstelling voor het gebruik. Voor objecten als de onderhavige, waarbij er sprake 
is van zowel een woningdeel als een bedrijfsdeel, wordt er voor het bedrijfsdeel Onroerende 
zaakbelasting geheven voor zowel de eigendom als voor het gebruik. Voor de woning en voor die 
delen welke hieraan dienstbaar zijn, wordt slechts Onroerende zaakbelasting geheven voor de 
eigendom van het object. Geconstateerd is dat voor slechts die delen welke aan de bedrijfsvoering 
dienstbaar zijn ook Onroerende zaakbelasting voor het gebruik is opgelegd. De belastingheffing heeft 
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dan ook correct plaatsgevonden. 

 

Tariefdifferentiatie (garageboxen)                                                                                Hoofdmenu 

De aanslag Onroerende zaakbelasting voor een garagebox is gebaseerd op het woningtarief. 
Naast het stallen van een auto wordt een garagebox immers ook gebruikt voor zaken als bijvoorbeeld 
een fiets, diepvriezer en oud papier. Bovendien blijkt uit de wetsgeschiedenis dat WOZ-objecten die 
volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden tevens onder het begrip woning vallen. 

 

Tariefdifferentiatie (woningen in aanbouw)                                                                 Hoofdmenu 

Woningen in aanbouw worden inmiddels aangeslagen voor het woningtarief. In de Memorie van 
Toelichting op het wetsontwerp dat heeft geleid tot de invoering van de mogelijkheid de tarieven voor 
de Onroerende zaakbelasting te differentiëren was het volgende opgenomen:  
 
"Tot de woningen behoren die onroerende zaken die in hoofdzaak dienen tot woning. Woningen in 
aanbouw of leegstaande objecten met een woonbestemming kwalificeren eveneens als woning". 
 
Zie ook de uitspraak van het Gerechtshof  's-Gravenhage van 27 juni 2003 (nr. BK-02/02606) 

 

Tariefdifferentiatie (gelijkheidsbeginsel)                                                                     Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen in strijd is met 
het gelijkheidsbeginsel. Er is echter slechts sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel indien gelijke 
gevallen ongelijk worden behandeld. Bovendien moet deze ongelijke behandeling steunen op een 
daartoe strekkend beleid, dat voortkomt uit een oogmerk van begunstiging, of indien in een 
meerderheid van de met het geval van de betrokken belastingplichtige vergelijkbare gevallen een 
juiste wetstoepassing achterwege is gebleven. Woningen en niet-woningen zijn feitelijk niet aan te 
merken als gelijke gevallen. Er zijn onder andere verschillen qua gebruik en indeling. Van 
discriminatie is pas sprake bij een zodanige onevenredigheid dat voor een dergelijke ongelijke 
behandeling geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Tariefdifferentiatie tussen 
woningen en niet-woningen is daarom niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. 

 

Tariefdifferentiatie (recreatiewoningen)                                                                     Hoofdmenu 

De tariefdifferentiatie tussen woningdelen en niet woningdelen is inmiddels ook actueel met 
betrekking tot recreatieparken. De Hoge Raad heeft op 16-9-2016 een arrest gewezen waarin werd 
bepaald dat recreatiewoningen als de onderhavige blijkens de faciliteiten en voorzieningen bestemd 
zijn om daarin te verblijven, te slapen en de overige woonfaciliteiten en voorzieningen te gebruiken. 
De recreatiewoningen zijn aldus op zichzelf beschouwd naar aard en inrichting zowel bestemd als 
geschikt om enigszins duurzaam voor menselijke bewoning te dienen. Zij zijn daarom aan te merken 
als woning. De omstandigheid dat permanente bewoning ingevolge gemeentelijke voorschriften niet 
is toegestaan, brengt geen wijziging in de aard en de inrichting, en daarmee de bestemming van de 
woning (Hoge Raad 16-9-2016, nr. 15/05193, ECLINL:HR:2016:2085). 
Dit betekent echter nog niet dat recreatiewoningen op een recreatiepark te allen tijde als woondelen 
beschouwd moeten worden. In de onderhavige casus betrof het door particulieren gebouwde 
recreatiewoningen op gehuurde kavels. Er is ter plaatse echter geen sprake van een grootschalige 
volgtijdelijke verhuur zoals op de grote parken van bijvoorbeeld Landal en Centerparks. Volgens de 
VNG vallen de op deze parken aanwezige woningen niet onder de woondelenvrijstelling. Momenteel 
heeft het arrest wel onweerlegbaar invloed op de kleinere recreatieparken waarop een groot aantal 
woningen in eigendom zijn van particulieren (seizoen- en jaarplaatsen). Het wachten is op een 
uitspraak inzake een groot commercieel recreatiepark met alleen maar volgtijdelijke verhuurde 
recreatiewoningen.  
 

Amendement De Pater  I                                                                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u ten onrechte bent aangeslagen voor de woondelen die deel 
uitmaken van de betreffende niet-woning. Op grond van artikel 220e van de Gemeentewet worden 
gedeelten van de onroerende zaak, die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak 
dienstbaar zijn aan woondoeleinden, niet meegenomen bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor 
de Onroerende zaakbelasting voor het gebruik. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij de aanslag 
Onroerende zaakbelasting voor het gebruik van het object reeds rekening is gehouden met de 
aanwezigheid van woondelen in de onroerende zaak. Deze onderdelen zijn namelijk niet 
meegenomen in de heffingsmaatstaf van de Onroerende zaakbelasting voor het gebruik.  



 Tekstblokken 2017 Gemeentelijke Belastingen en WOZ  
 

 

 15 

 

Amendement De Pater  II  Verzorging/verpleging                                                       Hoofdmenu 

Tot op heden is landelijk voor het vrijstellen van de Onroerende zaakbelasting voor het gebruik van 
woonruimten bij niet-woningen de jurisprudentie gevolgd die door het Hof Leeuwarden is ingezet. 
Samengevat komt die erop neer dat in verpleeghuizen de zorg en verpleging zozeer overheersend 
zijn dat de woonfunctie ondergeschikt is, dan wel op zijn minst niet de hoofdzaak is. Recentelijk zijn 
er drie arresten van het Hof Den Haag gepubliceerd onder LJN nummers : BX0628, BX0629 en 
BX0631. Deze drie uitspraken volgen op eerdere arresten van het Hof Den Bosch, het Hof Den Haag 
en een arrest van de Hoge Raad (Hoge Raad 10 februari 2012 ,nr. 10/05194. Met de hiervoor 
genoemde uitspraken is een omslagpunt in de jurisprudentie bereikt. Uit deze uitspraken is af te 
leiden dat alle woonruimten (ruimten die bestemd zijn om bewoners duurzaam in te huisvesten) in 
verzorgings- en verpleeghuizen vrijgesteld moeten worden van gebruiksbelasting, ongeacht de 
intensiteit van de verzorging en/of het bewustzijnsgehalte van de cliënt en ongeacht de 
afsluitbaarheid van de ruimte. Dit is recentelijk bevestigd door de uitspraak van de Hoge Raad van 15 
november 2013. In deze uitspraak overwoog de Hoge Raad dat eerst moet worden bepaald of 
tenminste 70% van de onroerende zaak volledig dienstbaar is aan woondoeleinden. Dit betreft 
doorgaans slechts de kamers van de bewoners en de gemeenschappelijke huiskamer(s). Is dit meer 
dan 70%, dan is er sprake van een woning, waarvoor geen Onroerende zaakbelasting voor het 
gebruik kan worden opgelegd. Voor de heffing voor het gebruik van overige verzorgings- en 
verpleegtehuizen worden voor de heffing van de Onroerende zaakbelasting voor het gebruik 
vrijgesteld alle delen welke in hoofdzaak dezelfde functie hebben als vergelijkbare gedeelten van een 
woning. Alle ruimten in een tehuis die een dergelijke functie hebben, zijn aan te merken als gedeelten 
in de zin van artikel 220e van de Gemeentewet. Naast de kamers van de bewoners zijn dit ook 
gemeenschappelijke woonkamers, eetzalen, recreatieruimten, sanitaire ruimten en verkeersruimten 
zoals gangen. Niet vrijgesteld blijven ruimten als kantoorruimten, zusterposten, de centrale keuken en 
andere ruimten welke vrijwel uitsluitend door het personeel worden gebruikt.    

 

Amendement De Pater  III waardering hospice en behandelcentrum                     Hoofdmenu 

Een voormalig klooster is in gebruik als hospice en iedere gast heeft een eigen kamer en ook zijn er 
een aantal gezamenlijke ruimten. In haar arrest van 15 november 2013 (ECLI:NL:HR:2013:1126) 
heeft de Hoge Raad overwogen dat geen sprake is van een als wonen aan te merken verblijf van 
duurzame aard bij een hospice waarin terminale zorg wordt verleend aan personen met een 
levensverwachting van ten hoogste enkele maanden. De onroerende zaak is aldus volgens het hof 
terecht als niet-woning aangemerkt. Belanghebbende doet een beroep op het hof om haar in staat te 
stellen haar maatschappelijke functie tegen aanvaardbare kosten uit te voeren en het voortbestaan 
van het hospice in de toekomst veilig te stellen. Het hof overweegt dat de rechter volgens de wet 
recht moet spreken en niet de innerlijke waarde of billijkheid van de wet mag beoordelen. 
(Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-6-2016, nr. 15/00660, ECLI:NLGHARL:2016:5223).  
 
Een andere casus betreft een behandelcentrum voor jongeren met een ontwikkelings- en 
gedragsproblemen. Er zijn een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, maar ook woonpaviljoens 
met afsluitbare kamers (aan de buitenzijde). De vraag was of de woonpaviljoens onder de 
woondelenvrijstelling vallen. Uit het arrest van de Hoge Raad van 15 november 2013 
(ECLI:NL:HR:2013:1125) volgt dat het verblijf in een instelling het karakter heeft van wonen indien 
personen in die instelling verblijven vanwege hun behoefte aan zorg en niet in hun oorspronkelijke 
woonomgeving kunnen blijven, en hun verblijf (in het algemeen) naar zijn aard geen tijdelijk karakter 
heeft maar als duurzaam moet worden aangemerkt. Van een dergelijk als wonen aan te merken 
verblijf van duurzame aard is echter geen sprake bij verblijf in een tehuis met het oog op kortdurende 
behandeling. Gelet op de omstandigheden waaronder de jongeren in de instelling van 
belanghebbende (gedwongen) worden opgenomen, de omstandigheden waarin zij in de instelling 
verblijven (waaronder de (mogelijkheid tot) nachtelijke opsluiting en overige vrijheidsbenemende 
maatregelen) en de omstandigheid dat de jongeren in de instelling beroepsmatige zorg wordt 
geboden, aangeduid als behandeling, die erop is gericht die jongere weer zo spoedig mogelijk te 
laten uitstromen, moet inzake het verblijf in de instelling naar het oordeel van het hof worden 
geoordeeld dat het naar zijn aard een tijdelijk karakter heeft zodat het niet als duurzaam kan worden 
aangemerkt. Tijdelijkheid van het verblijf en transfer van de jongeren naar de maatschappij is immers 
het door belanghebbende nagestreefde doel zodat zij zo snel mogelijk weer volwaardig en 
verantwoord deel kunnen nemen aan de samenleving. Hieruit volgt dat de woondelenvrijstelling niet 
van toepassing is. 
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(Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 december 2015, nrs. 15/00074 t/m 15/00077, 
ECLI:NL:GHARL:2015:9783) 

 

Amendement De Pater  IV  Detentie                                                                            Hoofdmenu 

Het RVOB is eigenaar van een aantal detentiecentra en voert aan dat de woondelenvrijstelling 
toegepast zou moeten worden. Aangevoerd wordt een uitspraak van de Rechtbank Overijssel (6-1-
2017 inzake een TBS kliniek. In deze kliniek is er sprake van woongroepen en afzonderlijk afsluitbare 
(!!) cellen/slaapkamers. De Rechtbank overweegt dat de situatie vergelijkbaar is met die in 
verpleeghuizen. Gezien de duur van het verblijf (gemiddeld 9 jaar en minimaal 4 jaar) kan men niet 
zeggen dat het verblijf tijdelijk is. Uiteindelijk valt volgens de rechtbank bijna de helft van het complex 
onder de woondelenvrijstelling.  
In de casus van een gemeente gaat het om gevangenis, waar de gedetineerden maximaal 2 jaar 
verblijven. De gemeente is van oordeel dat dit geen langdurig verblijf is. Daarnaast is er hier geen 
sprake van verpleging of een andere vorm van zorg. Voorts is het sterk de vraag of de individuele 
kamers/cellen te zien zijn als wooneenheden met eigen voorzieningen. Een gevangenis wordt dan 
ook niet geacht onder de woondelenvrijstelling te vallen.  
Ook opvanglocaties voor asielzoekers vallen niet onder de woondelenvrijstelling gezien de korte duur 
van het verblijf.  

 

Waarde grond bij verzorgingstehuis                                                                            Hoofdmenu 

Als het gaat om de waarde van de grond bij een verzorgingstehuis, waarbij ook woondelen aanwezig 
zijn, heeft de Hoge Raad op 17-9-2010 geoordeeld dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen 
de onder de opstal gelegen grond (de ondergrond) en de onbebouwde (omliggende) grond. De 
onbebouwde grond is niet onlosmakelijk verbonden met de opstal en vormt een van de opstal met 
ondergrond apart te onderscheiden deel. Als er echter sprake is van meer dan 70% woondelen vindt 
er geen vermindering van de aanslag plaats, omdat er reeds sprake is van een OZB vrijstelling voor 
het gebruik van het object. Indien er sprake is van minder dan 70% woondelen, wordt de 
heffingsgrondslag niet verlaagd met de waarde van de onbebouwde grond en ook niet met het 
percentage van de woondelen. Slechts als er delen zijn van de onbebouwde grond die vanwege hun 
functie zo nauw samenhangen met de functie van de opstallen, zoals bijvoorbeeld een terras, dient 
hiervoor een uitzondering te worden gemaakt.   

 

Overige heffingen 

 
Afvalstoffenheffing 
 

Algemeen                                                                                                                        Hoofdmenu 

Onder de naam afvalstoffenheffing wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van 
de Wet milieubeheer. De afvalstoffenheffing wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk 
gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet 
milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Onder 
huishoudelijke afvalstoffen worden verstaan afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens. Onder 
perceel wordt verstaan elke afzonderlijke wooneenheid. Het feit of al dan niet huishoudelijk afval wordt 
aangeboden is hierbij niet van belang. Bepalend is de vraag of sprake is van een perceel waar 
huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan, waarvoor een inzamelplicht voor de gemeente geldt. 

 

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing                                                                      Hoofdmenu 

Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. Dit betekent 
dat de geraamde opbrengst niet hoger mag zijn dan de door de gemeente geraamde kosten. De 
gemeente mag dus geen winst maken bij het uitvoeren van deze overheidstaak.  
 
Noch in de tekst van artikel 15.33, eerste lid, van de Wet milieubeheer noch in doel en strekking 
van de afvalstoffenheffing is naar het oordeel van het hof een aanknopingspunt te vinden voor de 
opvatting dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing niet hoger mag zijn dan de – fictieve – 

kosten die voor de gemeente verbonden zouden zijn geweest aan een ander dan het werkelijke 
beheer van huishoudelijke afvalstoffen. Met betrekking tot het standpunt van belanghebbende dat 
er een onredelijke of willekeurige belastingheffing is, is het hof van oordeel dat de 

heffingsambtenaar, binnen de grenzen van de Verordening, gebruik maakt van een objectieve 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2015:9783
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maatstaf die in voldoende mate in relatie staat tot het belastbare feit. Dat de gehanteerde 
heffingsmaatstaf er toe leidt dat – zoals belanghebbende betoogt – van belanghebbende meer 
afvalstoffenheffing wordt geheven dan van inwoners woonachtig in andere gemeenten in 
Nederland leidt in casu niet tot een onredelijke of willekeurige belastingheffing. Daarbij neemt het 

hof in aanmerking de niet weersproken verklaring van de heffingsambtenaar dat de gehele 
opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt aangewend om de kosten van het inzamelen en 
verwerken van het huishoudelijke afval te dekken en dat de praktijk uitwijst dat niet alle kosten 
met de opbrengst kunnen worden gedekt. Voor zover belanghebbende betoogt dat de heffing in 
strijd is met het bepaalde in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM, faalt dit. Het hof is van 
oordeel dat bij een bedrag van € 372,50 op jaarbasis niet gesproken kan worden van een 
‘inidividual and excessive burden’ en daardoor geen sprake is van een ongeoorloofde inbreuk op 

het eigendomsrecht.  
(Gerechtshof Den Haag 14 september 2016, nr. BK-16/00025, ECLI:NL:GHDHA:2016:3029) 
 

 

Stijging tarief                                                                                                                  Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat het tarief voor de afvalstoffenheffing de afgelopen jaren sterk is 
gestegen. Deze verhoging wordt onder andere veroorzaakt door de strengere milieu-eisen voor het 
gescheiden aanleveren van het afval. Daarnaast spelen de hogere verwerkingskosten van het afval 
hierbij een rol. Overigens mogen de tarieven maximaal kostendekkend zijn. De gemeente mag dus 
geen winst maken bij het uitvoeren van deze overheidstaak. 

 

Wijziging aantal personen                                                                                             Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u ten onrechte bent aangeslagen voor een meerpersoonshuishouden. 
Op dit moment bent u de enige bewoner van het pand. Het tarief van de afvalstoffenheffing wordt 
bepaald door de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Wanneer er op 1 januari meerdere 
personen wonen op het betreffende adres, ontvangt u voor het gehele jaar een aanslag voor het 
tarief van een meerpersoonshuishouden. Wijzigingen in het aantal personen op het adres na 1 
januari hebben dus geen invloed op de hoogte van het aanslagbedrag van de afvalstoffenheffing. 

 

Verhuizing binnen gemeente                                                                                        Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u bent verhuisd binnen de gemeente. Een verhuizing binnen de 
gemeente heeft geen gevolgen voor de opgelegde aanslag afvalstoffenheffing. U neemt de oude 
aanslag als het ware mee naar het nieuwe adres. Uit efficiency overwegingen wordt niet tot 
vermindering van de oude aanslag overgegaan.  

 

Verhuizing buiten gemeente                                                                                         Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u bent verhuisd naar een andere gemeente. Op grond van deze 
verhuizing zal de aanslagregel worden verminderd voor het aantal resterende volle maanden. 

 

Geen huishoudelijke afvalstoffen                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u geen gebruik maakt van de mogelijkheid huishoudelijke afvalstoffen 
aan te bieden. De afvalstoffenheffing wordt echter opgelegd  aan degene die in de gemeente feitelijk 
gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet 
milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Of u ook 
daadwerkelijk afvalstoffen aanbiedt is dus niet van belang. 

 

Objectafbakening afvalstoffenheffing                                                                          Hoofdmenu 

Voor de afvalstoffenheffing wordt ieder zelfstandig object apart aangeslagen. Er is sprake van een 
zelfstandig object als de onroerende zaak gezien zijn indeling als afzonderlijk geheel gebruikt kan 
worden. Aangezien het betreffende object terecht als zelfstandig object is aangemerkt, bent u terecht 
aangeslagen voor de afvalstoffenheffing. 

 
Rioolheffing 
 

Kostendekkendheid rioolheffing                                                                                   Hoofdmenu 

Voor de rioolheffing geldt dat de tarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. Dit betekent dat de 
geraamde opbrengst niet hoger mag zijn dan de door de gemeente geraamde kosten. De gemeente 
mag dus geen winst maken bij het uitvoeren van deze overheidstaak. De opbrengst van de 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:3029
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rioolheffing wordt door de gemeente gebruikt voor het rioolbeheer (o.a. inspecties, reiniging, 
kolkenzuigen), de vervanging van bestaande rioleringen, de kosten van noodzakelijke 
verbeteringsmaatregelen en het uitvoeren van de zorgplicht ten aanzien van de inzameling en 
verwerking van hemel- en grondwater (o.a. aanleg drainageriool op openbaar terrein).  

 

Rioolheffing algemeen                                                                                                   Hoofdmenu 

De rioolheffing eigendom wordt opgelegd aan de eigenaar van een object dat direct of indirect is 
aangesloten op de gemeentelijke riolering. Het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool 
is dus voldoende om de belastingplicht te doen ontstaan. De rioolheffing voor het gebruik wordt 
opgelegd aan de gebruiker van een object van waaruit direct of indirect water op de gemeentelijke 
riolering wordt afgevoerd. De aanwezigheid van een eigen watermeter is daarbij is geen beslissend 
criterium. Ook de afvoer van regenwater en de afvoer via een septic tank valt onder de rioolheffing. Er 
is met de komst van de Wet gemeentelijke watertaken geen sprake meer van een koppeling van de 
belasting aan een individuele tegenprestatie zoals bij een retributie. Dit geeft de gemeente meer 
mogelijkheden om knelpunten in het stedelijk waterbeheer beter aan te pakken.   
 
Bij het hanteren van de heffingsgrondslag, alsmede van de heffingsmaatstaf, is de gemeente vrij. Er 
wordt daarom voor alle percelen, waarvan water wordt afgevoerd via het riool, een heffingsgrondslag 
bepaald, afhankelijk van de categorie waarin het perceel valt. De omstandigheid dat het opgelegde 
bedrag aan rioolheffing bijvoorbeeld geen rechtstreeks verband houdt met de  daadwerkelijke 
omvang van het afgevoerde afvalwater, valt binnen de beleidsvrijheid die de gemeente op dit punt 
heeft.  

 

Rioolheffing eigendom en gebruik naast elkaar is toegestaan                                  Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de gemeente ten onrechte zowel de rioolheffing eigendom en 
rioolheffing gebruik oplegt. Conform geldende jurisprudentie valt echter ook het genot dat de eigenaar 
van een eigendom ontleent aan de aanwezigheid van een aansluiting op de openbare riolering onder 
belastbaar gebruik. De aansluiting verhoogt immers de gebruikswaarde van het eigendom.  

 

Rioolheffing eigendom bedrijfsverzamelgebouw                                                        Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u eigenaar bent van een bedrijfsverzamelgebouw. De afzonderlijke 
ruimten beschikken niet over een eigen rioolaansluiting. In relevante jurisprudentie (Gerechtshof 's-
Gravenhage, 24 februari 2004, nr. 03/00770) is uitgemaakt dat zelfstandige belastingobjecten 
afzonderlijk in de aanslagoplegging van de rioolheffing kunnen worden betrokken. Het feit dat 
gemeenschappelijk gebruik wordt gemaakt van de sanitaire voorzieningen en er dus geen sprake is 
van een eigen aansluiting (direct of indirect) doet hier niets aan af.  

 

Rioolheffing eigendom kantoorgebouw                                                                       Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u eigenaar bent van een kantoorgebouw. De afzonderlijke 
kantoorruimten beschikken niet over een eigen rioolaansluiting. In jurisprudentie (Gerechtshof 
Amsterdam, 27 januari 2005, nr. 04/01392) is uitgemaakt dat de aanwezigheid van sanitaire 
voorzieningen van wezenlijk belang is bij het gebruik van een kantoorruimte. Indien geen eigen 
toiletten aanwezig zijn en de gebruikers zijn aangewezen op de gemeenschappelijke voorzieningen 
van het gebouw, is er sprake van onvoldoende zelfstandigheid voor het opleggen van afzonderlijke 
aanslagen rioolheffing. In dergelijke gevallen kan de afbakening voor de onroerende zaakbelasting 
dus afwijken van de afbakening voor de rioolheffing.  

 

Verhouding rioolheffing en forensenbelasting                                                           Hoofdmenu 

Voor wat betreft het opleggen van zowel een aanslag forensenbelasting als het opleggen van een 
aanslag rioolheffing merk ik het volgende op. Artikel 223 van de gemeentewet biedt de basis voor de 
heffing van forensenbelasting. Artikel 228 van de gemeentewet doet dat voor de heffing van de 
rioolheffing. Met de forensenbelasting wordt een bijdrage geleverd aan het algemene 
voorzieningenniveau. De inkomsten van de forensenbelasting vallen toe aan de algemene middelen 
van de gemeente. De inkomsten uit rioolheffing zijn alleen beschikbaar voor uitgaven die zijn 
gerelateerd aan de zorgtaken van de gemeente op het gebied van afvoer van afvalwater en 
hemelwater, alsmede het kwaliteitsbeheer van het grondwater. De rioolheffing is daarmee een 
bestemmingsbelasting. Nu de wettelijke grondslagen voor het heffen van zowel de rioolheffing als de 
forensenbelasting in de gemeentewet zijn geregeld en noch in beide verordeningen, noch in 
beleidsregels van de gemeente het heffen van de ene belasting het heffen van de andere uitsluit, zijn 
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beide aanslagen terecht opgelegd. Zoals reeds is aangegeven heeft de forensenbelasting betrekking 
op het algemene voorzieningenniveau in de gemeente, terwijl de rioolheffing specifiek betrekking 
heeft op de afvoer van afvalwater en hemelwater en het bewaken van de kwaliteit van het 
grondwater. Beide heffingen kunnen dan ook separaat van elkaar worden opgelegd.  

 

Verhuizing binnen gemeente                                                                                        Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u bent verhuisd binnen de gemeente. Een verhuizing binnen de 
gemeente heeft geen gevolgen voor de opgelegde aanslag rioolheffing gebruik. U neemt de oude 
aanslag als het ware mee naar het nieuwe adres. Uit efficiency overwegingen wordt niet tot 
vermindering van de oude aanslag overgegaan.  

 

Verhuizing buiten gemeente                                                                                         Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u bent verhuisd naar een andere gemeente. Op grond van deze 
verhuizing zal de rioolheffing gebruik worden verminderd voor het resterende aantal volle maanden 
van het kalenderjaar. 

 

Vrijstelling rioolwaterzuiveringsinstallatie                                                                  Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat het object een rioolwaterzuiveringsinstallatie betreft. In artikel 220d, 
eerste lid, onderdeel h van de Gemeentewet, is de vrijstelling voor de zuivering van riool- en ander 
afvalwater opgenomen. Bij deze vrijstelling gaat het om onroerende zaken die zijn bestemd voor de 
zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten 
van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van delen die dienen als woning. Op grond 
hiervan is de aanslag rioolheffing inderdaad ten onrechte opgelegd voor het betreffende object. 

 
Parkeerbelasting 
 

Algemeen                                                                                                                        Hoofdmenu 

Binnen de gemeente is voor een aantal plaatsen sprake van betaald parkeren. Indien de 
parkeercontroleur constateert dat een auto of motor is geparkeerd zonder een duidelijk zichtbaar 
betaalbewijs of duidelijk zichtbare parkeervergunning,  wordt een zogenaamde naheffingsaanslag 
parkeerbelasting opgelegd. Dit wordt aan u kenbaar gemaakt door een proces-verbaal dat onder de 
ruitenwisser van uw auto of motor wordt achtergelaten. 

 

Kenbaarheid                                                                                                                    Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat het u niet bekend was dat voor de betreffende parkeerplaats 
parkeerbelasting moest worden voldaan. Voor de parkeerbelasting geldt een informatieverplichting 
voor de parkeerder. Binnen de gemeente zijn duidelijk parkeerborden geplaatst met de aanduiding 
'betaald parkeren'. Daarnaast zijn op het wegdek ook parkeervakken aangebracht en zijn er om de 50 
meter parkeerautomaten aangebracht. Hierdoor had u kunnen weten dat voor de betreffende 
parkeerplaats parkeerbelasting verschuldigd was. 

 

Bon niet aangetroffen                                                                                                    Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u een duplicaat naheffingsaanslag heeft ontvangen, maar dat u nooit 
een parkeerbon heeft gezien. De parkeercontroleur legt een naheffingsaanslag parkeerbelasting op 
als iemand de verschuldigde parkeerbelasting niet heeft voldaan. Dit wordt aan u kenbaar gemaakt 
door een proces-verbaal dat onder de ruitenwisser van uw auto of motor wordt achtergelaten. Het kan 
gebeuren dat deze oorspronkelijke aanslag parkeerbelasting bijvoorbeeld wegwaait of door 
passanten wordt weggehaald. Om u in staat te stellen de naheffingsaanslag parkeerbelasting toch te 
betalen, is tevens een duplicaat naheffingsaanslag per post aan u toegezonden. 

 

Kentekenhouder belastingplichtig                                                                               Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u een naheffingsaanslag parkeerbelastingen heeft ontvangen, maar 
dat u het betreffende motorvoertuig reeds eerder heeft verkocht. Voor de parkeerbelasting geldt dat 
de kentekenhouder van het motorvoertuig ten tijde van de oplegging van de naheffingsaanslag wordt 
aangemerkt als belastingplichtige. Uit het kentekenregister is gebleken dat u de auto pas heeft 
verkocht, nadat de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is opgelegd. U beschikt bovendien niet 
over een officiële verkoopovereenkomst welke aantoont dat de verkoop eerder heeft plaatsgevonden. 
De aan u opgelegde aanslag zal dan ook niet worden vernietigd. 
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Auto verkocht, toekennen (kentekenregister)                                                             Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u een naheffingsaanslag parkeerbelastingen heeft ontvangen, maar 
dat u het betreffende motorvoertuig reeds eerder heeft verkocht. Voor de parkeerbelasting geldt dat 
de kentekenhouder van het motorvoertuig ten tijde van de oplegging van de naheffingsaanslag wordt 
aangemerkt als belastingplichtige. Uit het kentekenregister is gebleken dat u de auto inderdaad heeft 
verkocht voordat de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is opgelegd. De aan u opgelegde aanslag 
zal dan ook worden vernietigd. 

 

Auto verkocht, toekennen (overeenkomst)                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u een naheffingsaanslag parkeerbelastingen heeft ontvangen, maar 
dat u het betreffende motorvoertuig reeds eerder heeft verkocht. Voor de parkeerbelasting geldt dat 
de kentekenhouder van het motorvoertuig ten tijde van de oplegging van de naheffingsaanslag wordt 
aangemerkt als belastingplichtige. Uit de door u meegezonden officiële verkoopovereenkomst is 
gebleken dat u de auto inderdaad heeft verkocht voordat de naheffingsaanslag parkeerbelastingen is 
opgelegd. De aan u opgelegde aanslag zal dan ook worden vernietigd. 

 

Defecte parkeerautomaat                                                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de parkeerautomaat defect was. Een bestuurder die parkeert bij een 
defecte parkeerautomaat loopt het risico een parkeerbon te krijgen. Indien de parkeerautomaat defect 
is, dient men de dichtstbijzijnde parkeerautomaat met hetzelfde tarief te gebruiken. Dit staat ook 
aangegeven op de parkeerautomaten. Op grond hiervan is de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 
terecht aan u opgelegd. 

 

Geld wisselen                                                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u een naheffingsaanslag heeft gekregen, terwijl u geld aan het 
wisselen was voor de parkeerautomaat. Van een parkeerder wordt verwacht dat hij / zij over gepast 
geld beschikt. Op grond hiervan is de naheffingsaanslag parkeerbelastingen terecht aan u opgelegd. 

 

Ticket niet zichtbaar                                                                                                       Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u een naheffingsaanslag parkeerbelastingen heeft ontvangen, maar 
dat u wel degelijk een parkeerkaartje had gekocht. Waarschijnlijk is het kaartje van het dashboard 
afgewaaid bij het sluiten van de deur. De parkeerbelasting wordt voldaan door het duidelijk zichtbaar 
plaatsen van het betaalbewijs achter de voorruit. Het is de verantwoordelijkheid van de parkeerder de 
zichtbaarheid te controleren na het sluiten van de portieren. Voor de zekerheid kijken de 
parkeercontroleurs niet alleen achter de voorruit, maar bijvoorbeeld ook naar de matten en de 
middenconsole. Aangezien in uw motorvoertuig geen sprake was van een duidelijk zichtbaar 
betaalbewijs, is de naheffingsaanslag parkeerbelastingen terecht aan u opgelegd. 

 

Auto verhuurd                                                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u een naheffingsaanslag parkeerbelastingen heeft ontvangen, maar 
dat u het betreffende motorvoertuig door u werd verhuurd. Uit de door u meegestuurde kopie van de 
huurovereenkomst blijkt dat het motorvoertuig inderdaad werd verhuurd toen de naheffingsaanslag 
werd opgelegd. De aan u opgelegde aanslag zal dan ook worden vernietigd. 

 

Gehandicapten Parkeerkaart (reguliere parkeerplaats)                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u een naheffingsaanslag parkeerbelastingen heeft ontvangen, terwijl u 
in het bezit bent van een (Europese) Gehandicapten Parkeerkaart. Een Gehandicapten Parkeerkaart 
geldt alleen indien u gebruik maakt van een gehandicapten parkeerplaats. Aangezien uw auto was 
geparkeerd op een reguliere parkeerplaats, geldt de vrijstelling niet. Op grond hiervan is de 
naheffingsaanslag parkeerbelastingen terecht aan u opgelegd. 

 

Gehandicapten Parkeerkaart (maximale parkeerduur)                                               Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u een naheffingsaanslag parkeerbelastingen heeft ontvangen, terwijl u 
in het bezit bent van een (Europese) Gehandicapten Parkeerkaart. Een Gehandicapten Parkeerkaart 
geldt alleen indien u gebruik maakt van een gehandicapten parkeerplaats. Op deze gehandicapten 
parkeerplaatsen geldt een maximale parkeerduur. Hierdoor is het gebruik van een parkeerschijf, 
zichtbaar achter de voorruit geplaatst, op deze parkeerplaatsen verplicht. Aangezien de 
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parkeercontroleur geen parkeerschijf in uw motorvoertuig heeft aangetroffen, is de naheffingsaanslag 
parkeerbelastingen terecht aan u opgelegd. De maximale parkeerduur is ingevoerd om zoveel 
mogelijk mensen van dienst te zijn. 

 

Laden en lossen                                                                                                             Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u een naheffingsaanslag parkeerbelastingen heeft ontvangen, maar 
dat u goederen aan het laden en lossen was. Voor laden en lossen hoeft in principe geen 
parkeergeld te worden betaald. Onder laden en lossen wordt bijvoorbeeld verstaan het laden en 
lossen van een pallet goederen. Handelingen als het afgeven van een brief of iets terug brengen naar 
de winkel vallen niet onder laden en lossen. Het moet voor de parkeercontroleur duidelijk zijn dat u 
aan het laden en lossen bent. Aangezien de parkeercontroleur geen zogenoemde "laad -en 
losbewegingen" heeft geconstateerd, is de naheffingsaanslag parkeerbelastingen terecht aan u 
opgelegd. 

 
Belparkeren                                                                                                              Hoofdmenu 

Dat de gemeente de mogelijkheid van belparkeren aanbiedt, brengt ook niet mee dat zij daardoor 
gehouden is om (daarnaast) op borden in de wijk de beperkte parkeerduur te vermelden. Belparkeren 
voorziet in principe alleen op het vergroten van de betaalmogelijkheden. 

In een gemeente was beperkte parkeerduur gewoon bij de automaten aangegeven, maar dit was 
vanuit de auto niet zichtbaar.  De rechtbank overweegt dat aan belanghebbende kan worden 
toegegeven dat het het meest ideaal zou zijn wanneer de maximale parkeerduur zou zijn vermeld op 
een bord dat direct onder het – hoog op de paal geplaatste bord met het belparkeernummer en 
parallel daaraan, zou zijn bevestigd. Toch is de rechtbank van oordeel dat het op de weg van de 
parkeerder ligt om zich die (kleine) moeite wél te getroosten. Ten overvloede overweegt de rechtbank 
dat zij heeft geconstateerd dat het bord dat aan de automaatpaal is bevestigd, niet van geringe 
omvang is (even breed als de automaat zelf) en dat zonder uit te stappen en zich op het trottoir te 
begeven, duidelijk waarneembaar is dát er nog een bord direct boven de automaat is bevestigd. Het 
ligt dan eens te meer in de rede dat een parkeerder zich ervan vergewist wat er op dat bord staat. 
Belanghebbende heeft bovendien met zijn auto vrijwel naast de parkeerzuil geparkeerd, zodat de te 
ondernemen gang per voet naar die zuil een verwaarloosbaar kleine afstand bedroeg. 
(Rechtbank Oost-Brabant 13 april 2016, nr. 15/6806, ECLI:NL:RBOBR:2016:1734) 

 
Hondenbelasting 
 

Overlijden hond                                                                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat uw hond is overleden. Dit wordt bevestigd door de meegezonden 
verklaring van de dierenarts. Op grond hiervan wordt de aanslagregel hondenbelasting verminderd 
voor het resterende aantal volle maanden van het belastingjaar. 

 

Houder belastingplichtig                                                                                               Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u niet de eigenaar bent van de hond. Voor de hondenbelasting is de 
houder van één of meerdere honden belastingplichtig. “Houden” wil zeggen dat iemand de 
verantwoordelijkheid heeft over de hond dan wel de hond in huis heeft. De belastingplichtige hoeft 
dus niet de juridische eigenaar te zijn. 

 

Voorzieningen                                                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat uw hond geen gebruik maakt van de openbare voorzieningen binnen 
de gemeente. Daarnaast zijn er onvoldoende uitlaatplekken binnen de gemeente. U vindt het dan ook 
onterecht dat de gemeente een hondenbelasting heft. Zoals blijkt uit de benaming is de 
hondenbelasting een belasting. Dit betekent dat de opbrengsten van de hondenbelasting naar de 
Algemene middelen gaan, zoals bijvoorbeeld ook de opbrengsten van de onroerende zaakbelasting 
en de parkeerbelastingen. In tegenstelling tot retributies, hoeft er voor belastingen geen 
tegenprestatie van de gemeente te staan tegenover de ontvangen vergoeding. De gemeente streeft 
er wel naar dat voldoende uitlaatplekken aanwezig zijn en dat kosten voor bijvoorbeeld het opruimen 
van hondenpoep volledig worden gedekt. 

 

Vrijstellingen                                                                                                                   Hoofdmenu 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:1734
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In uw bezwaar geeft u aan dat in aanmerking wilt komen voor een vrijstelling, omdat uw hond geen 
gebruik maakt van openbare voorzieningen. Gelet op de Verordening Hondenbelasting wordt alleen 
vrijstelling verleend in de volgende gevallen: 

1. Honden jonger dan drie maanden. 
2. Honden, die door de "Stichting Sociale Honden voor Gehandicapten Nederland", als 

gehandicaptenhond aan een gehandicapte ter beschikking zijn gesteld. 
3. Honden, die uitsluitend voor politiewerkzaamheden worden gehouden door regio- of 

spoorwegpolitie of door de bij deze diensten werkzame functionarissen. 
4. Honden, die aanwezig zijn in een asiel, welk asiel is opgenomen in het centraal register. 
5. Honden, die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een 

bedrijfsinrichting, welke inrichting is opgenomen in het centraal register. 

Aangezien in uw geval geen sprake is van een van bovenstaande situaties, kan geen vrijstelling 
worden verleend. Het feit dat uw hond geen gebruik maakt van openbare voorzieningen is niet van 
belang. 

 

Verhuizing                                                                                                                       Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u ten onrechte bent aangeslagen voor de hondenbelasting, omdat u 
verhuisd bent naar een andere gemeente. Uit de gegevens van de gemeentelijke basisregistratie 
blijkt dat u inderdaad vertrokken bent uit de gemeente. In dergelijke gevallen wordt aangenomen dat 
de hond automatisch mee verhuist. Op grond hiervan wordt de aanslagregel hondenbelasting 
verminderd voor het resterende aantal volle maanden van het belastingjaar. 

 

Gelijkheidsbeginsel                                                                                                        Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u wordt aangeslagen voor de hondenbelasting, terwijl uw buurman die 
ook een hond heeft geen aanslag heeft gekregen. Aangezien u houder bent van een hond bent u 
terecht aangeslagen voor de hondenbelasting. In principe moet iedere houder van een hond, deze 
hond aangeven bij de gemeente. Aangezien dit niet altijd gebeurt, voert de gemeente periodiek een 
hondencontrole uit. Hierbij wordt gekeken of er honden zijn die niet zijn aangemeld. Als er 
ongeregistreerde honden worden aangetroffen, wordt een formulier verzonden om aangifte te doen, 
waarna de hond alsnog in de administratie wordt opgenomen. 

In een casus had iemand zich beroepen op het gelijkheidsbeginsel, omdat de meerderheid van de 
hondenbezitters in de gemeente geen aanslag hondenbelasting zou hebben gehad. Het hof 
overweegt dat van een schending van de meerderheidsregel eerst kan worden gesproken indien 
sprake is van een afwijkende behandeling van andere belastingplichtigen waarop de 
belanghebbende zich beroept, die niet berust op een beleid of op een oogmerk tot begunstiging, 
maar voortvloeit uit door een heffingsambtenaar gemaakte fouten. Derhalve tellen naar het oordeel 
van het hof als vergelijkbaar geval ‘de onbekende gevallen’ niet mee. Met betrekking tot deze 
gevallen kan immers niet gesteld worden dat de heffingsambtenaar een fout heeft gemaakt. Het hof 
voegt hier aan toe dat dit ook geldt als ‘de onbekende gevallen’ bij effectieve(re) inspanningen van de 
heffingsambtenaar wel aan het licht zouden zijn gekomen. Alleen wanneer het beleid van de 
heffingsambtenaar is gericht op begunstigende behandeling van een bepaalde groep kan dit anders 
zijn. Omdat belanghebbende niet heeft gesteld en niet aannemelijk heeft gemaakt dat de 
heffingsambtenaar in de meerderheid van de gevallen waarin hij over alle voor de heffing van 
hondenbelasting benodigde gegevens beschikte (verder ‘de bekende gevallen’), geen aanslag heeft 
opgelegd en het hof zulks ook niet is gebleken, is belanghebbendes beroep op schending van de 
meerderheidsregel ongegrond. Het hof voegt daar nog aan toe dat ten tijde van deze uitspraak de in 
artikel 16, derde lid, van de AWR bedoelde 5-jaarstermijn nog niet is verstreken. Dit betekent dat ‘de 
bekende gevallen’ waarin geen hondenbelasting is geheven, meetellen als gevallen waarin de wet 
juist is toegepast indien herstel door middel van navordering nog mogelijk is en de heffingsambtenaar 
voornemens is van die mogelijkheid gebruik te maken (Gerechtshof Amsterdam 31 mei 2016, nrs. 
15/00060 en 16/00231, ECLI:NL:GHAMS:2016:2116). 

 

Kenneltarief                                                                                                                     Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u meerdere honden heeft en dat u in aanmerking wilt komen voor het 
kenneltarief. Het kenneltarief is alleen van toepassing als sprake is van een kennel die is 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:2116
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ingeschreven bij de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland. U moet een bewijs van 
deze inschrijving naar de afdeling Belastingen sturen.  

 

Kattenbelasting                                                                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u tevens aan dat u het vreemd vindt dat de gemeente wel hondenbelasting heft, 
maar geen kattenbelasting. Een gemeente mag alleen die belastingen heffen die zijn opgesomd in de 
Gemeentewet. Hondenbelasting is daarin wel opgenomen, maar een kattenbelasting niet. Het 
opleggen van kattenbelasting is dus wettelijk niet toegestaan.  

 
Hondenbelasting, progessief tarief                                                                              Hoofdmenu 

Belanghebbende klaagt erover dat de gemeente voor het houden van een tweede hond een 
progressief oplopend tarief in rekening brengt van meer dan 200% van het tarief voor het houden van 
een eerste hond. 
Het hof overweegt dat tussen partijen niet in geschil is dat het hanteren van een progressief tarief is 
toegestaan. Daargelaten of die progressie op zichzelf beschouwd rechtvaardiging behoeft, kan 
rechtvaardiging voor de hondenbelasting worden gevonden in de reguleringsgedachte die mede aan 
die heffing ten grondslag ligt. De mate waarin het tarief progressief is - in dit geval ongeveer 285% - 
noopt het Hof niet tot het oordeel dat dit tarief in strijd is met enig algemeen rechtsbeginsel of dat de 
gemeenteraad bij de vaststelling van dat tarief getreden is buiten de grenzen van de vrijheid die de 
artikelen 219, tweede lid, en 226 van de Gemeentewet aan de gemeenteraad bieden (vgl. HR 9 
februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AX0678). De tariefstelling voor een tweede hond is, naar het 
oordeel van het Hof, niet onredelijk of willekeurig te noemen, maar valt binnen de aan de 
gemeenteraad toekomende regelgevende vrijheid. 
(Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2 september 2016, nr. 14/00658, ECLI:NL:GHSHE:2016:3907) 

 
Algemeen 
 

Hogere belastingaanslag                                                                                               Hoofdmenu 

Op grond van de Wet WOZ dienen alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks te worden 
gewaardeerd. In het algemeen geldt dat de waarde van onroerende zaken jaarlijks wijzigt. Ten 
aanzien van de tarieven is het zo dat u tegen de tariefstijging geen bezwaar kunt aantekenen, 
aangezien deze wettelijk is geregeld. Slechts tegen de heffingsgrondslag, de WOZ-waarde, is 
bezwaar mogelijk. De Onroerende zaakbelasting wordt geheven per percentage van de WOZ-
waarde, zodat een hogere WOZ-waarde ook tot een hogere aanslag leidt. Er zijn geen grenzen aan 
de stijging of daling van de WOZ-waarde, omdat er in feite geen sprake is van een wijziging van de 
waarde. Bij iedere waardepeildatum wordt deze waarde immers onafhankelijk van de vorige waarde 
vastgesteld. Voor het vaststellen van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting is de gemeente 
uitgegaan van een gelijkblijvende belastingopbrengst, met een geringe inflatiecorrectie. De gemeente 
heeft de tarieven hierop afgestemd. 

 

Roerend/onroerend                                                                                                        Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u ten onrechte bent aangeslagen voor de Onroerende zaakbelasting, 
omdat het betreffende adres niet kan worden aangemerkt als onroerende zaak. Onderzoek heeft 
echter uitgewezen dat het betreffende object conform wet en jurisprudentie terecht als een 
onroerende zaak is aangemerkt. Artikel 3:3 van het Burgerlijk Wetboek vermeldt dat onroerend zijn 
de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de 
gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
vereniging met andere gebouwen of werken. Belangrijk is het dat het object naar aard en inrichting 
bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven om te voldoen aan het criterium ‘onroerende zaak’. Dit 
moet wel ook naar buiten kenbaar zijn en kan onder andere blijken uit aansluitingen op voorzieningen 
(bijvoorbeeld riolering of elektriciteitsnet). 
Jurisprudentie is divers op dit terrein, want er zijn nogal wat grensgevallen. Enkele voorbeelden: 

- Een stacaravan die is aangesloten op water/riolering en elektriciteit is onroerend; 
- Drijvende steigers zijn bestemd om duurzaam ter plaatse te blijven en daarom onroerend; 
- Een woonark is roerend, de evt. grond en bijgebouwen erbij zijn onroerend; 
- Een noodgebouw is onroerend als het bestemd is om langer ter plaatse te blijven, dat is circa 

5 jaar of meer; 
- Een zeecontainer die alleen op het elektriciteitsnet is aangesloten is roerend, woonunits in 

containers die over alle aansluitingen beschikken zijn onroerend.  

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:3907
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- Zendmasten zijn doorgaans wel onroerend, een verplaatsbare zendinstallatie niet.  

 
Bezwaar tarief                                                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat u het niet eens met het door de gemeente gehanteerde tarief. De 
tarieven zijn door de gemeenteraad in de verordening vastgesteld. Op grond van artikel 8:2 van de 
Algemene wet bestuursrecht kan hiertegen geen bezwaar worden aangetekend, aangezien het hier 
algemene regelgeving betreft. Slechts tegen de heffingsgrondslag, de WOZ-waarde, kunt u bezwaar 
aantekenen. 

 

Beleidsregels belastingplichtige                                                                                  Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de aanslag ten onrechte aan u is opgelegd. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat op 1 januari 201x sprake was van meerdere belastingplichtigen voor de betreffende 
onroerende zaak. In dergelijke gevallen stelt de gemeente de aanslag slechts op naam van één van 
deze belastingplichtigen. Hiervoor maakt de gemeente gebruik van beleidsregels. Deze bevatten een 
voorkeursvolgorde voor de aanwijzing van de belastingplichtige. Op grond van de beleidsregels van 
de gemeente wordt  de oudste / langstwonende / man / eigenaar als belastingplichtige aangemerkt. 

 

Foutieve tenaamstelling                                                                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat er een spelfout is gemaakt in de tenaamstelling van uw aanslag. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat de tenaamstelling inderdaad niet geheel juist is. Dit is inmiddels 
gecorrigeerd voor het volgende belastingjaar. Aangezien uw identiteit duidelijk is op te maken uit de 
tenaamstelling van het huidige aanslagbiljet, blijft dit aanslagbiljet gehandhaafd. Het is immers 
duidelijk dat het aanslagbiljet voor u is bestemd. 

Kadastrale gegevens                                                                                                    Hoofdmenu 

Volgens een belastingplichtige is de waarde te hoog omdat er teveel grond in de waarde is betrokken.  
Het hof is bij het hoger beroep van oordeel dat in beginsel uitgegaan moet worden van de gegevens 
in het kadastrale register. Indien belanghebbende stelt dat de gegevens uit het kadastrale register 
onjuist zijn, dan rust op hem de bewijslast aannemelijk te maken dat sprake is van een onjuiste 
registratie. 
(Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 januari 2015, nr. 13/01069, ECLI:NL:GHSHE:2015:301). 

 
Formele aspecten bezwaar 
 
Ontvankelijkheid 
 

Niet-ontvankelijk (standaard)                                                                                        Hoofdmenu 

Uw bezwaarschrift is niet ingediend binnen de wettelijke termijn van zes weken na dagtekening van 
het aanslagbiljet. U bent daarom niet-ontvankelijk in uw bezwaar. Ik heb uw bezwaarschrift wel 
ambtshalve in behandeling genomen. Dit betekent echter dat u niet in beroep kunt gaan tegen de 
inhoudelijke beslissing op het bezwaar. U kunt slechts beroep aantekenen tegen de beschikking 
waarin u niet-ontvankelijk bent verklaard, dat wil zeggen dat u slechts in beroep kunt gaan tegen de 
niet-ontvankelijkheid.  

 

Niet-ontvankelijk (uitgebreid)                                                                                        Hoofdmenu 

Conform artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift zes weken. Bij verzending per post is een bezwaarschrift tijdig ingediend indien 
het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van 
de termijn is ontvangen. Gelet op de poststempel van uw bezwaarschrift is het bezwaar niet tijdig 
ingediend. Door de te late indiening bent u niet-ontvankelijk in uw bezwaar. Ik heb uw bezwaarschrift 
wel ambtshalve in behandeling genomen. Dit betekent echter dat u niet in beroep kunt gaan tegen de 
inhoudelijke beslissing op het bezwaarschrift. 

 

Ontvankelijk                                                                                                                    Hoofdmenu 

Uw bezwaarschrift is ingediend binnen de wettelijke termijn van zes weken na dagtekening van het 
aanslagbiljet. Het bezwaar voldoet tevens aan de overige eisen. U bent daarom ontvankelijk in uw 
bezwaar. 

 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:301
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Ambtshalve drempel 20%                                                                                              Hoofdmenu 

Uw bezwaarschrift is ambtshalve in behandeling genomen. De waarde van een onroerende zaak kan, 
doordat uw bezwaar niet-ontvankelijk is, alleen ambtshalve worden aangepast, als deze tenminste 
20% te hoog is vastgesteld (met een minimum van € 5.000,-). 

 

Verzuim (verschoonbaar)                                                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Gebleken is 
dat dit juist is. Hoewel uw bezwaar is ingediend na afloop van de wettelijke bezwaartermijn, verklaar 
ik u op grond van de door u aangevoerde omstandigheden toch ontvankelijk in uw bezwaar.  

 

Verzuim (niet verschoonbaar)                                                                                       Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. De door u 
genoemde omstandigheid is echter niet van dien aard, dat het indienen van het bezwaarschrift binnen 
de termijn in redelijkheid niet van u kon worden gevergd. U bent daarom niet-ontvankelijk in uw 
bezwaar. Ik heb uw bezwaarschrift wel ambtshalve in behandeling genomen. Dit betekent echter dat 
u niet in beroep kunt gaan tegen de inhoudelijke beslissing op het bezwaarschrift. 

 

Herstellen verzuim                                                                                                         Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Ik stel u 
daarom in de gelegenheid om binnen twee weken na dagtekening van deze brief, schriftelijk aan te 
geven waarom het bezwaarschrift niet tijdig is ingediend. Indien u niet binnen de gestelde termijn 
reageert zal uw bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. 

 
Pro-forma 
 

Verzoek nadere motivering                                                                                           Hoofdmenu 

U heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Uw bezwaar is 
echter niet of onvoldoende gemotiveerd. In de Algemene wet bestuursrecht worden eisen aan een 
bezwaarschrift gesteld. Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het 
bezwaarschrift ondertekend zijn en ten minste vermelden: 
 

 Tegen welk besluit het bezwaar is gericht; 

 Waarom u bezwaar indient (motivering). 
 
Uw bezwaarschrift bevat deze gegevens niet. Ik stel u daarom in de gelegenheid dit verzuim binnen 4 
weken na dagtekening van deze brief te herstellen. Indien u het bezwaar niet verder motiveert, zal uw 
bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. 

 

Rappelbrief nadere motivering                                                                                     Hoofdmenu 

Ondanks een eerder gedaan verzoek uw pro-forma bezwaar binnen vier weken te motiveren, heb ik 
nog geen enkele reactie van u ontvangen. Ik stel u alsnog in de gelegenheid om uiterlijk binnen twee 
weken na dagtekening van deze brief het bezwaar nader te motiveren. Indien het bezwaar niet 
binnen de gestelde termijn is gemotiveerd, wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Indien 
u het bezwaarschrift wenst in te trekken, verzoek ik u dit ook schriftelijk kenbaar te maken. 

 

Verzoek volledige taxatiegegevens                                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaarschrift verzoekt u om de volledige gegevens die ten grondslag liggen aan de 
vastgestelde waarde. Op grond van artikel 40 Wet WOZ mogen slechts bepaalde gegevens van 
individuele onroerende zaken worden verstrekt: 
 

 Een afschrift van de gegevens die ten grondslag liggen aan de vastgestelde waarde van de eigen 
onroerende zaak (het taxatieverslag) aan degene die de WOZ-beschikking heeft ontvangen 
(artikel 40, lid 2, Wet WOZ); 

 Het waardegegeven van een onroerende zaak aan iemand die daarbij uit hoofde van zijn 
belastingheffing een gerechtvaardigd belang heeft (artikel 40, eerste lid, Wet WOZ). 

 
Op grond van de Instructie gerechtvaardigd belang van de Waarderingskamer kan een 
belanghebbende van maximaal 9 woningen de waarde opvragen: 
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1. Van drie vergelijkbare woningen in de directe omgeving. 
2. Van drie woningen uit een andere categorie niet vergelijkbare woningen. 
3. Van drie woningen op een andere locatie in de gemeente. 
 
Gelet op bovenstaande overwegingen mag ik u alleen het taxatieverslag van uw woning verstrekken.  
Het aan u toegezonden taxatieverslag voldoet aan de eisen zoals deze in de Uitvoeringsregeling 
Instructie waardebepaling Wet WOZ staan vermeld. Het taxatieverslag wordt dan ook geacht 
voldoende inzicht te geven in de waardebepaling. De taxatieverslagen van de onderbouwende 
verkopen mogen niet worden verstrekt. Dit geldt ook voor de overige gegevens die niet op het 
taxatieverslag zijn vermeld. Indien u van een aantal woningen de WOZ-waarde wenst te ontvangen, 
verzoek ik u binnen twee weken na dagtekening van deze brief maximaal negen adressen op te 
geven. Indien u niet binnen deze termijn reageert, zal ik uitspraak doen op basis van de mij ter 
beschikking staande gegevens. 

 

Ontbreken motivering (niet-ontvankelijk)                                                                    Hoofdmenu 

U heeft een pro-forma bezwaar ingediend. Naar aanleiding van uw bezwaarschrift heeft de gemeente 
u meegedeeld dat het bezwaar niet of onvoldoende was gemotiveerd. Er is een termijn van vier 
weken gesteld, waarbinnen het bezwaar moest worden gemotiveerd. Wegens het uitblijven van een 
motivering is deze termijn nog eens verlengd met twee weken. In deze brief is tevens aangegeven 
dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk zou worden verklaard bij het uitblijven van een motivering. De 
gestelde termijn is inmiddels verstreken. Aangezien ik geen nadere motivering van u heb ontvangen, 
verklaar ik u niet-ontvankelijk in uw bezwaar. Ik heb uw bezwaarschrift wel ambtshalve in behandeling 
genomen. Dit betekent dat u niet in beroep kunt gaan tegen de inhoudelijke beslissing. 

 
Horen 
 

Hoorzitting en verslag                                                                                                    Hoofdmenu 

In uw bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u gehoord wenst te worden als niet geheel aan uw 
bezwaar tegemoet zou worden gekomen. Deze hoorzitting heeft inmiddels plaatsgevonden. Een 
verslag van de hoorzitting is als bijlage aan deze uitspraak toegevoegd.  

 

Uitnodiging hoorzitting                                                                                                  Hoofdmenu 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Conform uw verzoek nodig ik u hierbij uit voor een hoorzitting. Voor het tijdstip van deze hoorzitting 

kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden: 

 

Dinsdag, (datum) 10:00 uur   Donderdag, (datum) 10:00 uur  

10:45 uur    10:45 uur  

11:30 uur    11:30 uur  

      

14:00 uur    14:00 uur  

14:45 uur    14:45 uur  

15:30 uur    15:30 uur  

 

Ik verzoek u binnen twee weken na dagtekening van deze brief te reageren. Indien u niet binnen 

deze termijn reageert, ga ik ervan uit dat u geen gebruik wenst te maken van uw recht gehoord te 

worden. 

 

Indien u dat wenst, kunt u zich tijdens deze hoorzitting laten vertegenwoordigen door een 

gemachtigde. De gemachtigde moet op verzoek zijn bevoegdheid aantonen door middel van een 

schriftelijke machtiging, tenzij de gemachtigde een advocaat is.  
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Geen hoorzitting (bezwaar niet-ontvankelijk)                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u gehoord wenst te worden als niet geheel aan uw 
bezwaar tegemoet zou worden gekomen. Uw bezwaarschrift is echter niet ingediend binnen de 
wettelijke termijn van zes weken. Op grond van artikel 7:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan van het horen worden afgezien indien het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is. Aangezien u 
niet-ontvankelijk bent verklaard in uw bezwaar, heeft er geen hoorzitting plaatsgevonden. 

 

Geen hoorzitting (bezwaar kennelijk ongegrond)                                                       Hoofdmenu 

In uw bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u gehoord wenst te worden als niet geheel aan uw 
bezwaar tegemoet zou worden gekomen. Uw bezwaarschrift geeft echter aanleiding om dit direct 
ongegrond te verklaren. Op grond van artikel 7:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan van 
het horen worden afgezien indien het bezwaar kennelijk ongegrond is. Aangezien uw bezwaar 
kennelijk ongegrond is, heeft er geen hoorzitting plaatsgevonden. 

 

Geen hoorzitting (bezwaar gegrond)                                                                            Hoofdmenu 

In uw bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u gehoord wenst te worden als niet geheel aan uw 
bezwaar tegemoet zou worden gekomen. Aangezien uw bezwaar gegrond is verklaard en er geheel 
aan uw bezwaar tegemoet is gekomen, heeft er geen hoorzitting plaatsgevonden. 

 

Geen hoorzitting (telefonisch contact)                                                                         Hoofdmenu 

In uw bezwaarschrift heeft u aangegeven dat u gehoord wenst te worden als niet geheel aan uw 
bezwaar tegemoet zou worden gekomen. Naar aanleiding van uw verzoek heeft een taxateur van de 
gemeente telefonisch contact met u opgenomen en het bezwaar besproken. Naar aanleiding van dit 
gesprek heeft u aangegeven alsnog akkoord te gaan met de vastgestelde waarde. Op grond hiervan 
heeft er geen hoorzitting plaatsgevonden. 

 

Geen hoorzitting (niet gereageerd)                                                                               Hoofdmenu 

U bent schriftelijk uitgenodigd voor een hoorzitting. In deze brief werd u verzocht binnen twee weken 
te reageren. Aangezien u niet binnen deze termijn heeft gereageerd, heeft er geen hoorzitting 
plaatsgevonden. 

 

Telefonische hoorzitting I                                                                                              Hoofdmenu 

Gemachtigde van belanghebbende heeft om een telefonische hoorzitting verzocht, nadat hij was 
uitgenodigd voor een hoorzitting. Een telefonische hoorzitting is slechts mogelijk indien beide partijen 
hiermee instemmen. De heffingsambtenaar kan echter alleen weigeren indien dit berust op een 
redelijke afweging van de verschillende belangen van partijen. Dit hangt af van de omstandigheden. 
Indien er niet wordt gereageerd op het verzoek van gemachtigde en er meteen uitspraak wordt 
gedaan, handelt de heffingsambtenaar in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. 
(Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden 30-9-2014, nr. 14/00094). 

 
Telefonische hoorzitting II                                                                                             Hoofdmenu 

Gemachtigde van belanghebbende heeft om een hoorzitting verzocht, maar nadat de 
heffingsambtenaar meerdere malen contact had gezocht (bellen en 2 maal mailen) is een brief 
gestuurd met daarin de mogelijkheid om data voor een hoorzitting voor te stellen. Hierop is niet 
gereageerd. De hoorplicht is gezien de voorgeschiedenis niet geschonden. Niet aannemelijk is dat er 
niets is ontvangen door de gemachtigde.  
(Rechtbank Noord-Holland 2 maart 2015, nr. AWB–14/1298, ECLI:NL:RBNHO:2015:1550) 

 
Telefonische hoorzitting III                                                                                           Hoofdmenu 

Een bestuursorgaan dient gehoor te geven aan de wens van een belanghebbende om telefonisch te 
worden gehoord, tenzij zwaarder wegende belangen aan de zijde van het bestuursorgaan zich 
hiertegen verzetten (ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ4537 en ECLI:NL:GHARL:2014:7471). Gelet hierop 
kan de heffingsambtenaar niet gevolgd worden in zijn standpunt dat telefonisch horen niet voldoet 
aan de minimumeisen die de Algemene wet bestuursrecht stelt aan het horen. De door de 
heffingsambtenaar gegeven argumenten overtuigen de rechtbank niet. Niet valt in te zien dat van een 
telefonische hoorzitting geen verslag zou kunnen worden opgemaakt en het niet mogelijk zou zijn de 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:1550
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belastingsystemen indien nodig te raadplegen. Het enkele feit dat non-verbale communicatie bij 
telefonisch horen ontbreekt wordt, mede gelet op het feit dat belanghebbende niet in persoon maar 
bij gemachtigde zou verschijnen, niet van zodanig gewicht geacht dat de heffingsambtenaar om die 
reden het verzoek in redelijkheid heeft kunnen afwijzen. 
(Rechtbank Oost-Brabant 15 april 2015, nr. 14/3982, ECLI:NL:RBOBR:2015:2131). 

 
Telefonische hoorzitting IV                                                                                          Hoofdmenu 

Naar aanleiding van een telefonische hoorzitting is een kostenvergoeding toegekend van 0,5, omdat 
het gesprek slechts 2 minuten duurde. Bovendien was in een email aan de gemachtigde aangegeven 
dat dit voor een telefonische hoorzitting werd aangehouden en hierop was geen reactie gekomen.  
Ter zitting is gebleken dat de hoorzitting niet anders zou zijn geweest indien gemachtigde lijfelijk was 
verschenen. Gelet op de feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de gehouden 
telefonische hoorzitting op een zodanige wijze heeft plaatsgevonden dat deze zich, ondanks de 
fysieke aanwezigheid van gemachtigde, materieel niet onderscheidt van een hoorzitting in de zin van 
artikel 7.2 Awb. Het betreft een volwaardige proceshandeling. De wegingsfactor wordt verhoogd van 
0,5 tot 1 punt.  
(Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-5-2016, kenmerk BRE15-6764, ECLI:NL:RBZWB:2016:3195). 

 
Hoorzitting: thuis horen                                                                                                 Hoofdmenu 

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is geen wettelijk voorschrift opgenomen over de plaats waar 
een hoorzitting moet worden gehouden. Het bestuursorgaan heeft daardoor de bevoegdheid een 
hoorzitting op een andere locatie te houden dan op het kantoor van het bestuursorgaan. Ook het 
ineenschuiven van de inpandige opname en de hoorzitting in de woning is geoorloofd, mits daarbij de 
minimumeisen die de Awb aan het horen stelt, in acht worden genomen en de heffingsambtenaar 
daarvoor de toestemming van de bewoner heeft. Toestemming van de bewoner is echter nodig, 
omdat het huisrecht in het geding is. Het alleen 'thuis horen' is dus niet rechtsgeldig. Het is overigens 
niet van belang welke redenen de bewoner heeft om geen toestemming te geven voor de hoorzitting 
in de woning.  
(Rechtbank Gelderland 6 januari 2015, nr. AWB-14/4788, ECLI:NL:RBGEL:2015:176). 

 
Bezwaardrempel Fierens 
 

Uitspraak Hoge Raad  22-10-2010                                                                                Hoofdmenu 

Artikel 26a van de Wet WOZ bepaalt dat de vastgestelde WOZ-waarde geacht wordt juist te zijn, als 
de na bezwaar vastgestelde waarde slechts beperkt afwijkt van de vastgestelde WOZ-waarde. Dit 
wetsartikel is vanaf de invoering omstreden geweest. Op 22-10-2010 heeft de Hoge Raad een 
uitspraak gedaan omtrent de verbindendheid van dit artikel. Bij beslissingen op bezwaar- en 
beroepschriften tegen, een door een gemeente vastgestelde, WOZ-waarde, dienen gemeenten te 
beslissen zonder beperking op basis van deze zogenaamde Fierensmarge. De uitspraak heeft geen 
gevolgen voor reeds definitief afgeronde procedures. Als gevolg hiervan zal de waarde na de 
hertaxatie naar aanleiding van een bezwaarschrift worden bepaald zonder rekening te houden met de 
bepalingen in artikel 26a Wet WOZ. Inmiddels is het artikel verwijderd uit de Wet WOZ.  

 

Kostenvergoeding 
 

Algemeen                                                                                                                        Hoofdmenu 

Artikel 7:15, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht luidt als volgt: 
"De kosten, die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs 
heeft moeten maken, worden door het bestuursorgaan uitsluitend vergoed op verzoek van de 
belanghebbende voorzover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te 
wijten onrechtmatigheid." 
In het Besluit proceskosten bestuursrecht zijn de volgende kosten opgenomen: 
a. kosten van beroepsmatig verleende rechtsbijstand; 
b. kosten van getuigen of deskundigen die door betrokkene zijn ingeschakeld; 
c. reis- en verblijfskosten; 
d. verletkosten (gederfde inkomsten); 
e. kosten van uittreksels uit openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale   
   faxen en internationale telefoongesprekken". 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2015:2131
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:176
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Het betreft een limitatieve opsomming en er komen geen andere dan de genoemde kosten voor 
vergoeding in aanmerking. Gezien het bovenstaande kan aan uw verzoek niet worden voldaan. 

 

Toewijzen kostenvergoeding                                                                                        Hoofdmenu 

U doet een verzoek voor vergoeding van kosten in verband met behandeling van uw bezwaarschrift 
overeenkomstig artikel 7.15 Algemene wet bestuursrecht. Naar aanleiding van uw verzoek om 
kostenvergoeding in verband met bezwaar, heb ik besloten u deze toe te kennen voor een bedrag 
van € 246,-. De vergoeding is berekend volgens het ‘Besluit proceskosten bestuursrecht’ en de 
‘Beleidsregels vergoeding kosten voorprocedures’. Voor de kosten van verleende rechtsbijstand ben 
ik uitgegaan van 1 punt voor de wegingsfactor en het voorgeschreven bedrag per punt van € 246,-. 

 

Toewijzen kostenvergoeding met taxatierapport                                                       Hoofdmenu 

U doet een verzoek voor vergoeding van kosten in verband met behandeling van uw bezwaarschrift 
overeenkomstig artikel 7.15 Algemene wet bestuursrecht. Naar aanleiding van uw verzoek om 
vergoeding van de kosten die uw cliënt in verband met bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, 
heb ik besloten een kostenvergoeding toe te kennen van € 367,-. Deze kostenvergoeding is als volgt 
berekend;  
- beroepsmatig verleende rechtsbijstand art. 1, onder a, Besluit proceskosten bestuursrecht:  
 1 (punt) x 1 (wegingsfactor) x € 246 (onder B2.) = € 246,-  
- taxatiewerkzaamheden art. 1, onder b, jo. art. 2, onder b, Besluit proceskosten bestuursrecht en de  
  Beleidsregel Besluit proceskosten bestuursrecht: 2 uur x € 50,- = € 100,- plus BTW (21%) = € 121,-. 

 

Afwijzen kostenvergoeding (verzoek te laat ingediend)                                             Hoofdmenu 

In uw brief heeft u verzocht om vergoeding van tijdens de bezwaarfase gemaakte kosten. Uw verzoek 
is echter pas ingediend nadat u de uitspraak op uw bezwaar heeft ontvangen. Het verzoek tot  
kostenvergoeding moet zijn ingediend voordat op het bezwaarschrift wordt beslist. Nu ik ook 
anderszins geen aanleiding zie om tot een kostenvergoeding te beslissen, wijs ik uw verzoek om 
kostenvergoeding af. 

 

Afwijzing kostenvergoeding (bezwaar ongegrond)                                                    Hoofdmenu 

In uw bezwaarschrift heeft u verzocht om vergoeding van tijdens de bezwaarfase gemaakte kosten. 
Uw bezwaarschrift is echter ongegrond verklaard. De wet voorziet uitsluitend in een vergoeding van 
de kosten, indien besluit waartegen het bezwaar zich richt wordt herroepen. Nu ik ook anderszins 
geen aanleiding zie om tot een kostenvergoeding te beslissen, wijs ik uw verzoek om 
kostenvergoeding af. 

 

Afwijzen kostenvergoeding (bezwaar niet-ontvankelijk)                                            Hoofdmenu 

In uw bezwaarschrift heeft u verzocht om vergoeding van tijdens de bezwaarfase gemaakte kosten. 
Aangezien uw bezwaar niet is ingediend binnen de wettelijke termijn van zes weken bent u                    
niet-ontvankelijk verklaard in uw bezwaar. De wet voorziet uitsluitend in een vergoeding van de 
kosten die de belanghebbende in verband met bezwaar heeft moeten maken, indien het besluit, 
waartegen het bezwaar zich richt, wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten 
onrechtmatigheid. Bij een niet-ontvankelijk bezwaar is hiervan geen sprake. Nu ik ook anderszins 
geen aanleiding zie om tot een kostenvergoeding te beslissen, wijs ik uw verzoek om 
kostenvergoeding af. 

 

Afwijzen kostenvergoeding (geen onrechtmatigheid)                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaarschrift heeft u verzocht om vergoeding van tijdens de bezwaarfase gemaakte kosten. 
De wet voorziet uitsluitend in een vergoeding van de kosten die de belanghebbende in verband met 
bezwaar heeft moeten maken, indien het besluit waartegen het bezwaar zich richt wordt herroepen 
wegens een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Van herroeping wegens aan het 
bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid is in dit geval echter geen sprake. Nu ik ook anderszins 
geen aanleiding zie om tot een kostenvergoeding te beslissen, wijs ik uw verzoek om 
kostenvergoeding af. 

 

Afwijzen kostenvergoeding (geen beroepsmatige derde)                                          Hoofdmenu 

In uw bezwaarschrift heeft u verzocht om vergoeding van tijdens de bezwaarfase gemaakte kosten.  
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De wet voorziet uitsluitend in een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand die beroepsmatig door 
een derde is verleend. U heeft niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van door een derde 
beroepsmatig verleende rechtsbijstand. U heeft immers zelf een bezwaarschrift ingediend en u niet 
beroepsmatig laten bijstaan door een derde. Ook overige voor vergoeding in aanmerking komende 
kosten zijn niet aan de orde. Daarom wijs ik uw verzoek om kostenvergoeding af. 

 

Richtlijn proceskosten WOZ taxaties                                                                           Hoofdmenu 

In zijn arrest van 13 juli 2012, nr. 11/02035 (LJN : BX0904) roept de Hoge Raad de gerechten 
in feitelijke instantie op beleid te ontwikkelen voor uniforme toepassing van de te hanteren 
uurtarieven voor de vergoeding van de kosten van een taxatieverslag in procedures over 
waardebeschikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken. 
Overleg tussen vertegenwoordigers van belastingkamers van de gerechtshoven en van de 
rechtbanken heeft geleid tot het opstellen van de onderstaande richtlijn: 
 
Uurtarief taxateur betreffende woningtaxaties: € 50,- per uur. 
Betreffende taxaties van courante niet-woningen: € 65,- per uur 
 
Ten aanzien van taxaties van alle incourante niet-woningen: de gefactureerde taxatiekosten tot het in 
het Besluit proceskosten bestuursrecht vermelde maximum. 
Aantal uren besteed aan het taxatierapport: 
Het aantal uren dat is gemoeid met de taxatie van een onroerende zaak en het opstellen van 
een rapport wordt gesteld op: 

2 voor een niet-inpandige woningtaxatie; 
4 voor een woningtaxatie met inpandige opname. 

Voor het aantal uren van taxaties van overige objecten wordt geen norm gesteld. De aard van 
de objecten is daarvoor te divers.  

 

Jurisprudentie proceskosten I                                                                                    Hoofdmenu 

Er is sprake van één WOZ-beschikking met meerdere (4) objecten, maar de gemachtigde van 
belanghebbende had 4 afzonderlijke bezwaarschriften ingediend. Dit laatste maakt geen verschil voor 
de wegingsfactor, welke 1,5 moet zijn omdat het gaat om objecten die voor de waardering wezenlijke 
verschillen vertonen. Nu de objecten in waarde worden verlaagd geldt hier 1 punt voor het 
bezwaarschrift maal 1,5 voor de wegingsfactor.  
(Hoge Raad 9-1-2015, nr. 14/03962).  

 
Jurisprudentie proceskosten II                                                                                   Hoofdmenu 

Het bezwaar en beroep richt zich tegen 37 objecten op één beschikkingsbiljet. De rechtbank 
overweegt dat bepalend is dat het bezwaar zich richt tegen een op één beschikkingsbiljet vermeld 
besluit. Ook al gaat het om 37 objecten, er is geen aanleiding om de werkbelasting voor gemachtigde 
als zwaarder dan gemiddeld (een wegingsfactor van meer dan 1) te beschouwen. Dit heeft onder 
meer te maken met de summiere motivering van het bezwaarschrift. 
(Rechtbank Den Haag 19-6-2014, nr. AWB 14/658. 

 
Jurisprudentie proceskosten III                                                                                  Hoofdmenu 

Voor het bijwonen van de hoorzitting was 0,25 punt per bezwaar toegekend, omdat het een 
gecombineerde hoorzitting betrof, waarbij 4 bezwaarschriften in 30 minuten inhoudelijk zijn 
besproken. Er is geen sprake van samenhangende zaken, maar wel van de bijzondere 
omstandigheid uit art. 2 lid 3 van het Bpb. Door het toekennen van 0,25 punt voor de hoorzitting per 
zaak is door de heffingsambtenaar recht gedaan aan de strekking van het Bpb. Het beroep van eiser 
is ongegrond. (Rechtbank Den Haag 29-5-2013, nr. SGR 13/645). 

 
Jurisprudentie proceskosten IV                                                                                  Hoofdmenu 

Het Hof heeft de uitspraak van de Rechtbank vernietigd en een kostenvergoeding van 2 punten 
toegekend op basis van de waarde per punt zoals deze gold ten tijde van de hofuitspraak. De door de 
Rechtbank toegekende vergoeding heeft het Hof ongewijzigd gelaten. Het middel bij de Hoge Raad 
betoogt dat het Hof ook voor de fasen van bezwaar en beroep alsnog had moeten uitgaan van de 
waarden per punt ten tijde van de hofuitspraak. De Hoge Raad overweegt dat de omstandigheid dat 
het Hof de uitspraak van de Rechtbank heeft vernietigd niet met zich meebrengt dat het Hof de 
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terecht en naar de juiste tarieven door de Rechtbank toegekende vergoeding moet wijzigen naar de 
tarieven die golden ten tijde van de hofuitspraak. Dit is slechts anders indien het Hof zelf de 
vergoeding van de kosten in eerdere fasen van de procedure moet vaststellen, omdat deze onjuist of 
ten onrechte niet toegekend waren.  
(Hoge Raad 17-6-2016, nr. 15/04534, ECLI:NL:HR:2016:1203) 

 
Jurisprudentie proceskosten V                                                                                   Hoofdmenu 

Belanghebbende heeft in de bezwaarfase een taxatierapport laten opstellen. Naar aanleiding van het 
standpunt van de heffingsambtenaar in de uitspraak op bezwaar heeft belanghebbende een 
taxatiekaart laten opstellen met daarin een extra vergelijkingsobject en aanvullende informatie over 
een reeds aangevoerd vergelijkingsobject. Het hof heeft aan belanghebbende een vergoeding 
toegekend voor de kosten van het taxatierapport op de voet van het Bpb. Het hof heeft ook 
geoordeeld dat belanghebbende in redelijkheid kon besluiten een taxatiekaart met aanvullende 
informatie te laten opstellen. Het heeft voor de kosten van de taxatiekaart een afzonderlijke 
vergoeding van € 60,50 toegekend.  
De klacht tegen de voor de kosten van de taxatiekaart toegekende vergoeding treft doel. De stukken 
van het geding laten geen andere conclusie toe dan dat de taxatiekaart slechts een nadere 
onderbouwing is van het eerder ingebrachte taxatierapport. De taxatiekaart kan daarom niet worden 
aangemerkt als een verslag als bedoeld in artikel 1, aanhef en letter b, van het Bpb. Voor de 
vergoeding van de kosten van deze aanvulling biedt het Bpb geen ruimte 
(Hoge Raad 9 december 2016, nr. 16/01203, ECLI:NL:HR:2016:2787) 

 
Verruiming begrip samenhangende zaken                                                                  Hoofdmenu 

De ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben een 
besluit tot wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) in het Staatsblad geplaatst, dat 
op 1 januari 2015 in werking treedt. De regeling voor samenhangende zaken in het bestuursrecht 
wordt verruimd, waardoor sneller sprake zal zijn van samenhangende zaken. Het begrip 
"samenhangende zaak" in artikel 3, lid 2, Bpb wordt verruimd door het schrappen van de vereisten 
dat het moet gaan om nagenoeg identieke besluiten waartegen op vergelijkbare gronden bezwaar of 
gemaakt of beroep is ingesteld. Het vereiste dat de bezwaren of beroepen gelijktijdig of nagenoeg 
gelijktijdig moeten zijn ingediend, wil sprake kunnen zijn van samenhangende zaken, is vervangen 
door het criterium dat de bezwaren of beroepen gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig moeten zijn 
behandeld. Leidend wordt voortaan de vraag of het bestuursorgaan of de bestuursrechter de 
bezwaren onderscheidenlijk beroepen gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig behandelt. Hierdoor zal dus 
sneller sprake zijn van een samenhangende zaak waardoor het bestuursorgaan en de rechter vaker 
in situaties dat meerdere zaken gelijktijdig of nagenoeg gelijktijdig worden behandeld, en dezelfde 
rechtsbijstandverlener nagenoeg identieke werkzaamheden kon verrichten in iedere zaak, voor de 
kosten de vergoeding voor één zaak (bij minder dan vier zaken) dan wel 1,5 zaak (bij vier of meer 
zaken) in aanmerking zal nemen. 
 
Jurisprudentie met deze wijziging: (Rechtbank Noord-Holland 4 maart 2015, nr. AWB-14/883, 
ECLI:NL:RBNHO:2015:1568). 

 
Betaling 
 

Vervallen uitstel                                                                                                              Hoofdmenu 

Door deze uitspraak komt het aan u verleende uitstel van betaling te vervallen. Ik verzoek u het 
eventueel nog openstaande bedrag alsnog over te maken. Indien u een machtiging tot automatische 
incasso heeft verstrekt, wordt het nog verschuldigde bedrag automatisch van uw rekening 
afgeschreven. 

 

Terugbetaling                                                                                                                  Hoofdmenu 

Het teveel betaalde bedrag zal aan u worden terugbetaald. Indien nog sprake is van andere nog 
openstaande belastingbedragen, zal dit bedrag hiermee worden verrekend. 

 

Beroep 
 

Beroepsmogelijkheid                                                                                                     Hoofdmenu 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2016:2787
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:1568
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Indien u het niet eens bent met deze uitspraak, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na 
dagtekening van deze uitspraak een beroep instellen bij: 
 
Rechtbank xxx  
 
Voor het instellen van beroep bent u griffierechten verschuldigd. Deze bedragen € 46,- voor 
natuurlijke personen en € 333,- voor niet natuurlijke personen. 
 
Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het beroep ondertekend zijn en de 
volgende gegevens bevatten: 
 

 Uw naam en adres; 

 Een dagtekening; 

 Een omschrijving van de uitspraak op bezwaar; 

 De gronden waarop het beroepschrift rust (motivering); 

 Een kopie van deze uitspraak op bezwaar. 

 

Beroep (bezwaar niet-ontvankelijk)                                                                              Hoofdmenu 

Indien u het niet eens bent met het feit dat u niet-ontvankelijk bent verklaard, dan kunt u alleen tegen 
deze niet-ontvankelijkheid een beroep instellen. U moet dan binnen zes weken na dagtekening van 
deze uitspraak een beroepschrift indienen bij: 
 
Rechtbank xxx 
 
Voor het instellen van beroep bent u griffierechten verschuldigd. Hierover kunt u meer informatie 
verkrijgen bij de Rechtbank. Deze bedragen € 46,- voor natuurlijke personen en € 333,- voor niet 
natuurlijke personen. 

 
Griffierechten                                                                                                                 Hoofdmenu 

Per 1 januari 2017 heeft de jaarlijkse correctie van de griffierechten in verband met de stijging / daling 
van de consumentenprijsindex plaatsgevonden. De nieuwe bedragen zijn: 

 beroep bij de rechtbank door een natuurlijk persoon:         was €   45,- blijft €   45,-; 

 beroep bij de rechtbank door een niet-natuurlijk persoon:  was € 334,- wordt € 333,-; 

 hoger beroep bij het hof door een natuurlijk persoon:         was € 123,- blijft € 123,-; 

 hoger beroep bij het hof door een niet-natuurlijk persoon: was € 503,- wordt € 501,-; 

 hoger beroep bij het hof door de heffingsambtenaar:         was € 503,- wordt € 501,-; 

 beroep in cassatie door een natuurlijk persoon:         was € 123,- blijft € 124,-; 

 beroep in cassatie door een niet-natuurlijk persoon:         was € 503,- wordt € 501,-; 

 beroep in cassatie door het college van B&W:         was € 503,- wordt € 501,-. 
 
De oude bedragen blijven van toepassing op vóór 1 januari 2017 ontvangen (hoger) beroepschriften. 
 
Algemeen 
 

Overige afnemers                                                                                                           Hoofdmenu 

De nieuwe WOZ-waarde wordt ook doorgegeven aan het Waterschap en de Rijksbelastingdienst.  

 

Overige afnemers, gevolgen waardeaanpassing                                                        Hoofdmenu 

De wijziging in de vastgestelde waarde heeft ook gevolgen voor de opgelegde aanslag onroerende-
zaakbelastingen. Binnenkort ontvangt u een verminderingsbeschikking waarin de nieuwe waarde tot 
uitdrukking is gebracht. Tevens wordt de gewijzigde waarde doorgegeven aan de Rijksbelastingdienst 
en het Waterschap. Indien deze overheden aanslagen aan u hebben opgelegd, ontvangt u 
rechtstreeks bericht van deze overheden.  

 

Reactie uitspraak                                                                                                            Hoofdmenu 

U heeft van ons een uitspraak ontvangen op uw bezwaar. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft u 
schriftelijk gereageerd. In uw reactie noemt u nogmaals een aantal argumenten, waardoor de waarde 
van de woning volgens u te hoog is vastgesteld. Indien u het niet eens bent met de uitspraak op uw 
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bezwaar had u hiertegen binnen zes weken in beroep kunnen gaan bij de Rechtbank. Dit is op de 
uitspraak bekend gemaakt. U heeft geen gebruik gemaakt van de beroepsmogelijkheid. Het indienen 
van een tweede bezwaarschrift is formeel niet mogelijk. Uw reactie zal daarom niet inhoudelijk 
worden behandeld. 

 

Reactie aangemerkt als beroep                                                                                    Hoofdmenu 

U heeft van ons een uitspraak ontvangen op uw bezwaarschrift. Naar aanleiding van deze uitspraak 
heeft u schriftelijk gereageerd. Aangezien uw reactie is aan te merken als een beroepschrift, heb ik 
uw brief doorgezonden naar de Rechtbank. 

 

Niet-ontvankelijk handhaven                                                                                         Hoofdmenu 

Gelet op bovenstaande overwegingen verklaar ik u niet-ontvankelijk in uw bezwaar. De waarde van 
de betreffende onroerende zaak blijft dan ook ongewijzigd gehandhaafd. 

 

Ambtshalve uitspraak verminderen I                                                                           Hoofdmenu 

Op grond van bovenstaande overwegingen, heb ik besloten de waarde van uw onroerende zaak 
ambtshalve te verminderen van € xxx.xxx naar € xxx.xxx. 

 

Ambtshalve uitspraak, verminderen II                                                                        Hoofdmenu 

Zoals in de aanhef van deze uitspraak vermeld is uw bezwaar niet binnen de wettelijke termijn door 
mij ontvangen. Ik heb uw bezwaar ambtshalve onderzocht en ik ben daarbij tot de conclusie gekomen 
dat de waarde te hoog is vastgesteld. De in eerste instantie vastgestelde waarde dient op grond van 
de Wet WOZ en het Uitvoeringsbesluit Wet WOZ verlaagd te worden, omdat de vermindering de 
drempel van 20% van de vastgestelde WOZ-waarde (minimaal € 5.000,-) overschrijdt. De waarde 
wordt dan ook verlaagd. 

 

Ambtshalve uitspraak, handhaven I                                                                          Hoofdmenu 

Zoals in de aanhef van deze uitspraak vermeld is uw bezwaar niet binnen de wettelijke termijn door 
mij ontvangen. Ik heb uw bezwaar ambtshalve onderzocht en ik ben daarbij tot de conclusie gekomen 
dat de waarde niet te hoog is vastgesteld. De in eerste instantie vastgestelde waarde dient dan ook 
gehandhaafd te worden. 

 

Ambtshalve uitspraak, handhaven II                                                                            Hoofdmenu 

Zoals in de aanhef van deze uitspraak vermeld is uw bezwaar niet binnen de wettelijke termijn door 
mij ontvangen. Ik heb uw bezwaar ambtshalve onderzocht en ik ben daarbij tot de conclusie gekomen 
dat de waarde te hoog is vastgesteld. De in eerste instantie vastgestelde waarde dient op grond van 
de Wet WOZ en het Uitvoeringsbesluit Wet WOZ echter gehandhaafd te worden, omdat de 
vermindering de drempel van 20% van de vastgestelde WOZ-waarde (minimaal € 5.000,-) niet 
overschrijdt. De waarde wordt dan ook gehandhaafd. 

 

Uitspraak gegrond                                                                                                          Hoofdmenu 

Op grond van bovenstaande overwegingen, verklaar ik uw bezwaarschrift gegrond. De waarde van 
de betreffende onroerende zaak wordt verminderd van € xxx.xxx naar € xxx.xxx. 

 

Uitspraak gedeeltelijk gegrond                                                                                     Hoofdmenu 

Op grond van bovenstaande overwegingen, verklaar ik uw bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond. De 
waarde van de onroerende zaak wordt verminderd van € xxx.xxx naar € xxx.xxx. 

 

Uitspraak ongegrond                                                                                                     Hoofdmenu 

Op grond van bovenstaande overwegingen, verklaar ik uw bezwaarschrift ongegrond. De waarde van 
de betreffende onroerende zaak blijft daarom gehandhaafd. 

 
Gevolgen aanslag                                                                                                           Hoofdmenu 



 Tekstblokken 2017 Gemeentelijke Belastingen en WOZ  
 

 

 34 

Gevolgen voor de opgelegde aanslag: 
 
Oorspronkelijk bedrag aanslag €   
Vermindering €  - 
Nieuw bedrag aanslag €   
Reeds betaald €  - 
    
Te ontvangen €   

 

 
Termijn afhandeling bezwaar                                                                                        Hoofdmenu 

Volgens de Algemene wet bestuursrecht moeten bezwaarschriften in het algemeen binnen zes 
weken worden afgehandeld. Op grond van (het Voorstel voor de) "Wet versterking fiscale 
rechtshandhaving" is deze termijn voor fiscale procedures, waaronder bezwaarprocedures tegen 
WOZ-beschikkingen, dertien weken, en voor de WOZ-beschikkingen en aanslagen die massaal aan 
het begin van het jaar worden verzonden geldt als termijn dat deze voor het eind van het jaar 
afgehandeld moeten zijn. Dit laatste volgt uit artikel 236 lid 2 van de Gemeentewet en artikel 30 lid 8 
van de Wet WOZ. In het Nederlandse recht heeft speciale wetgeving voorrang boven algemene 
wetgeving. De stelling dat een bezwaarschrift in het kader van de wet WOZ afgehandeld moet 
worden binnen 6 weken is daarom niet juist. 

 
Uitspraak: vernietigen, objectafbakening                                                                    Hoofdmenu 

Tijdens de hertaxatie van uw pand naar aanleiding van uw bezwaarschrift, heeft de taxateur 
geconstateerd dat uw pand verkeerd is afgebakend. Op grond van deze foutieve objectafbakening 
wordt de WOZ-beschikking, zoals vermeld op aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, ten aanzien 
van het object xxxx te  xxxx vernietigd. Uw ontvangt binnenkort een nieuwe waardebeschikking met 
de WOZ-waarde van het gespliste / samengevoegde object op basis van de correcte 
objectafbakening. 

 
Uitspraak: vernietigen, waarde te laag                                                                       Hoofdmenu 

Tijdens de hertaxatie van uw pand is geconstateerd dat er bij de waardebepaling een fout was 
gemaakt, waardoor de waarde van uw woning te laag was bepaald. Hierdoor wordt de WOZ-
beschikking, zoals vermeld op aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, van het object xxxx te  xxxx 
vernietigd. U ontvangt binnenkort een nieuwe voor bezwaar en beroep vatbare waardebeschikking, 
waaruit de correcte WOZ-waarde van uw pand blijkt. 

 
Verkorte uitspraak                                                                                                         Hoofdmenu 

U heeft de WOZ beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen 2017 ontvangen. Het betreft 

het pand  xxxx te  xxxx. Inmiddels heeft er zich een wijziging voorgedaan. In deze brief leg ik uit wat 

dit voor u betekent. 
 

Wijziging WOZ waarde  

Naar aanleiding van het telefoongesprek met de taxateur is gebleken dat de waarde van het pand  
xxxx te xxxx te hoog is vastgesteld. De WOZ waarde was € xxx.xxx,-, maar deze waarde is 

aangepast. De WOZ waarde heb ik ambtshalve verlaagd tot € xxx.xxx,-.  

 
Uw aanslag 
De belastingaanslag voor de Onroerende zaakbelasting (OZB) verlaag ik ook door deze wijziging. 
Hoeveel OZB u betaalt, bepaal ik aan de hand van de WOZ waarde van uw pand. Uw aanslag wordt 
lager, omdat de WOZ waarde van uw pand is verlaagd.  
 
Meer informatie 
Als bijlage ontvangt u een verminderingsbrief waarin de financiële gevolgen zijn vermeld. Betaalt u 
via een automatische incasso dan passen wij uw termijnbedrag aan. Daarbij wordt rekening 
gehouden met het openstaande bedrag, de vermindering van de aanslag en de resterende termijnen. 
 
Niet eens 
Bent u niet eens met de nieuwe waarde? U kunt tegen de nieuwe waarde geen bezwaar maken, 
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omdat deze is bepaald door een ambtshalve vermindering. U kunt wel bezwaar maken tegen de 
oorspronkelijke WOZ beschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen met dagtekening 28 
februari 2017. Stuurt u dan binnen 6 weken na dagtekening van de oorspronkelijke WOZ beschikking 
en aanslag gemeentelijke belastingen uw bezwaarschrift op. 

 
Bezwaar huurder woning                                                                                             Hoofdmenu 

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Woningwaarderingsstelsel per 1 oktober 2015 hebben veel 
huurders van woningen vanaf 2016 weer een formeel belang bij de hoogte van de WOZ-waarde van 
hun woning. Immers, vanaf 2016 kan de jaarlijkse huurverhoging worden beïnvloed door de maximaal 
redelijke huurprijs die direct samenhangt met de WOZ-waarde. Daarom is het van belang dat ook de 
huurder van zelfstandige sociale woningen de mogelijkheid heeft om bezwaar te maken tegen de 
WOZ-waarde. Bezwaren van huurders met een geliberaliseerd huurcontract (vrije sectorwoningen) 
worden ongegrond verklaard. 
 
Bij een bezwaar van een huuder moet bepaald worden of deze daarbij in een betere positie kon 
komen. De huurder van een woning is namelijk geen bedragen verschuldigd waarvan de hoogte 
afhankelijk is van de hoogte van de WOZ-waarde. Het argument dat voor de inkomstenbelasting een 
percentage van de WOZ-waarde tot het inkomen moet worden gerekend is niet op een wettelijke 
bepaling gestoeld. Ook het aargument dat door een waardeverlaging een lagere huur kan worden 
bedongen acht het Hof zonder bewijs daarvan niet aannemelijk (Gerechtshof Den Haag 1-6-2016, nr. 
BK-15/01092).   

 
Beschikking op verzoek                                                                                               Hoofdmenu 

Conform artikel 26 Wet WOZ kan een nieuwe eigenaar of gebruiker verzoeken om een 
waardebeschikking. Dit betreft een nieuwe waardevaststelling en niet slechts de bekendmaking van 
de waarde zoals die reeds ten aanzien van een ander was genomen. De indiener van het verzoek 
kan er daarom niet van uitgaan dat het besluit al tot stand is gekomen en om deze reden zal een bij 
het verzoek gevoegd bezwaar tegen de waarde niet ontvankelijk worden verklaard.  
(Hoge Raad 21-6-2013, nr. 12/03229). 
 
Een bezwaar van de erfgenaam tegen de waardebeschikking van de inmiddels overleden 
belastingplichtige dient door de gemeente te worden opgevat als een verzoek om een beschikking 
(artikel 26 Wet WOZ). De heffingsambtenaar heeft ook de keus erop wijzen dat een dergelijk verzoek 
eerst moet worden ingediend. Een niet ontvankelijk verklaring is niet correct. 

 
Wijzigen waarderingsmethodiek                                                                                 Hoofdmenu 

Op basis van artikel 17 lid 3 Wet WOZ kan de waarde van een courante niet woning op de 
gecorrigeerde vervangingswaarde worden bepaald indien dit leidt tot een hogere waarde.  
Een courante niet woning is gewaardeerd op basis van de Huurwaarde kapitalisatiemethode (HWK).  
Een heffingsambtenaar heeft de waarde bepaald met behulp van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde. Belanghebbende bepleit toepassing van de HWK-methode en verwijst daarvoor 
naar een uitspraak van of Arnhem-Leeuwarden van 5 april 2016 ECLI:NL:GHARL:2016:2679). 
Het hof oordeelt dat hetgeen belanghebbende hieromtrent heeft aangevoerd hem niet kan baten, 
omdat dit bij juistbevinding slechts leidt tot de bevestiging dat de waarde in het economische verkeer 
lager is dan de gecorrigeerde vervangingswaarde, waardoor de waarde voor de Wet WOZ dient te 
worden vastgesteld op de gecorrigeerde vervangingswaarde. De stelling dat de heffingsambtenaar de 
waarde niet middels de gecorrigeerde vervangingswaarde mocht berekenen, omdat hij primair in het 
taxatieverslag de waarde heeft berekend volgens de HWK-methode, dient ook te worden verworpen. 
Dat de heffingsambtenaar een andere waarderingsmethode heeft gebruikt maakt de 
waardevaststelling niet onjuist. Het staat de heffingsambtenaar vrij de juistheid van zijn standpunt te 
baseren op andere gronden dan welke hij daartoe bij de vaststelling van het besluit heeft 
aangevoerd, zoals het ook belanghebbende vrij staat in bezwaar en/of beroep de juistheid van het in 
geding zijnde besluit te bestrijden op andere gronden dan hij in een eerdere fase heeft aangevoerd. 
(Gerechtshof Den Haag 19 oktober 2016, nr. BK-16/00206, ECLI:NL:GHDHA:2016:3119). 

 
Waardering Woningen 
 

Algemene hertaxatie                                                                                                      Hoofdmenu 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:3119
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Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de taxateur de waarde onderzocht en opnieuw beoordeeld. Bij 
deze hertaxatie is tevens rekening gehouden met overige waardebepalende factoren, zoals: 
 

 De ligging; 

 De inhoud van de woning; 

 De grootte van het perceel; 

 De staat van onderhoud; 

 De gebruiksmogelijkheden; 

 Gerealiseerde verkoopprijzen rond de waardepeildatum. 

 

Anti-speculatiebeding                                                                                                    Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardering van uw woning onvoldoende rekening is gehouden 
met het feit dat sprake is van een anti-speculatiebeding. Bij de waardebepaling in de zin van de Wet 
WOZ wordt alleen rekening gehouden met een dergelijk beding, indien het feitelijke woon- of 
gebruiksgenot hierdoor wordt aangetast. Dit is het geval wanneer bij het dagelijks gebruik en genot 
van de woning, beperkingen worden ondervonden als gevolg van het beding. Bij een anti-
speculatiebeding is hiervan doorgaans geen sprake en een dergelijk beding heeft dan ook geen 
invloed op de WOZ-waarde.   

 

Bouwjaar                                                                                                                         Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling is uitgegaan van een foutief bouwjaar. Het 
bouwjaar betreft het jaar waarin de woning is opgeleverd voor bewoning. Het bouwjaar is bruikbaar 
als indicatie voor de bouwkwaliteit, maar is op zichzelf genomen geen rechtstreeks  
waardebepalende factor. Een onjuist bouwjaar heeft dan ook niet rechtstreeks invloed op de 
vastgestelde waarde.  

 

Definitie aanbouw                                                                                                           Hoofdmenu 

Een aanbouw is een uitgebouwd gedeelte met een woonfunctie, niet gelegen onder de 
kapconstructie van de woning. Gelet op deze definitie is voor de waardebepaling van uw woning 
terecht uitgegaan van een aanbouw. 

 

Definitie benedenwoning                                                                                               Hoofdmenu 

Een benedenwoning is een etagewoning op de begane grond met een voordeur die op de straat 
uitkomt. Gelet op deze definitie is de onroerende zaak terecht aangemerkt als een benedenwoning. 

 

Definitie bovenwoning                                                                                                   Hoofdmenu 

Een bovenwoning is een etagewoning op een etage die bereikbaar is via een binnentrap met mogelijk 
een gemeenschappelijke voordeur die op de straat uitkomt. Gelet op deze definitie is de onroerende 
zaak terecht aangemerkt als een bovenwoning. 

 

Definitie galerijflat                                                                                                          Hoofdmenu 

Een galerijflat is een flatwoning in een meergezinsgebouw, waarbij de voordeur uitkomt op een aan 
de buitenkant gelegen loopgang. Gelet op deze definitie is de onroerende zaak terecht aangemerkt 
als een galerijflat. 

 

Definitie vrijstaande garage                                                                                          Hoofdmenu 

Een vrijstaande garage is een garage die niet aan een woning is gebouwd of inpandig is. Gelet op 
deze definitie is de onroerende zaak terecht aangemerkt als een vrijstaande garage. 

 

Definitie geschakelde woning                                                                                       Hoofdmenu 

Een geschakelde woning is een eengezinswoning, waarvan het hoofdgebouw is verbonden met een 
ander hoofdgebouw of bijgebouw, door middel van een bijgebouw of aanbouw. Gelet op deze 
definitie is de onroerende zaak terecht aangemerkt als geschakelde woning. 

 

Definitie halfvrijstaande woning / 2^1kap woning                                                      Hoofdmenu 

Een halfvrijstaande woning / 2^1 kap woning is een eengezinswoning, waarvan het hoofdgebouw is 
verbonden met het hoofdgebouw van één ander object dat geen woning is. Ook indien het 
hoofdgebouw is verbonden met het hoofdgebouw van één andere niet gelijksoortige en gelijkvormige 
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woning is sprake van een halfvrijstaande woning / 2^1 kap woning. Gelet op deze definitie is de 
onroerende zaak terecht aangemerkt als een halfvrijstaande woning / 2^1 kap woning.  

 

Definitie maisonnette                                                                                                     Hoofdmenu 

Een maisonnette is een flatwoning met twee bouwlagen in een meergezinsgebouw. De voordeur 
komt uit op een aan de buitenkant gelegen loopgang, een gemeenschappelijk afsluitbaar 
trappenhuis, een centrale hal of gesloten portiek. Gelet op deze definitie is de onroerende zaak 
terecht aangemerkt als een maisonnette. 

 

Definitie penthouse                                                                                                        Hoofdmenu 

Een penthouse is een woning gelegen op de bovenste woonlaag van een meergezinsgebouw of een 
combi-gebouw. De woning is afwijkend qua opzet en inrichting ten opzichte van de andere woningen 
in het gebouw en beschikt meestal over een relatief groot terras. Gelet op deze definitie is de 
onroerende zaak terecht aangemerkt als een penthouse. 

 

Definitie portiekflat                                                                                                         Hoofdmenu 

Een portiekflat is een flatwoning in een meergezinsgebouw, waarbij de voordeur uitkomt op een 
gemeenschappelijk afsluitbaar trappenhuis, een centrale hal of gesloten portiek. Gelet op deze 
definitie is de onroerende zaak terecht aangemerkt als een portiekflat. 

 

Definitie portiekwoning                                                                                                  Hoofdmenu 

Een portiekwoning is een etagewoning waarbij de voordeur uitkomt in een open portiek. Een portiek 
is een toegangsportaal gelegen achter de voorgevel van een meergezinswoning en grenzend aan de 
openbare weg, van waaruit de afzonderlijke woningen direct worden ontsloten via een 
gemeenschappelijk te gebruiken trap en bordessen. Gelet op deze definitie is de onroerende zaak 
terecht aangemerkt als een portiekwoning. 

 

Definitie rijwoning                                                                                                          Hoofdmenu 

Een rijwoning is een eengezinswoning in een groter geheel van gelijksoortige en gelijkvormige 
woningen, die begrensd wordt door aanliggende woningen die in één project zijn gerealiseerd.  
 

 De rij-hoekwoning ligt aan het begin of eind van de rij met grond aan de zijkant;  

 De rij-eindwoning ligt aan het begin of eind van de rij zonder grond aan de zijkant. 
 
Gelet op deze definitie is de onroerende zaak terecht aangemerkt als een rijwoning. 

 
 

Definitie tussenwoning                                                                                                  Hoofdmenu 

Een tussenwoning is een eengezinswoning, niet zijnde een rijwoning, en is begrensd door 
aanliggende woningen.  
 

 Een tussen-hoekwoning ligt aan het begin of eind met grond aan de zijkant; 

 Een tussen-eindwoning ligt aan het begin of eind zonder grond aan de zijkant. 
 
Gelet op deze definitie is de onroerende zaak terecht aangemerkt als een tussenwoning. 

 

Definitie vrijstaande woning                                                                                          Hoofdmenu 

Een vrijstaande woning is een eengezinswoning die geheel los staat van (eventueel) andere naburige  
objecten. Gelet op deze definitie is uw onroerende zaak terecht aangemerkt als een vrijstaande 
woning.  

 

Economische situatie / crisis                                                                                        Hoofdmenu 

De gemeente heeft de waarde voor de WOZ-beschikking van dit jaar bepaald naar het waardeniveau 
op de waardepeildatum 1 januari 2016. Gemiddeld genomen was er ten opzichte van de vorige 
waardebepaling met waardepeildatum 1 januari 2015 sprake van een lichte waardestijging van 
woningen. Voorzover dit invloed heeft op de waarde van uw woning komt dit tot uiting in 
verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn gerealiseerd. De waarde 
van de woning is bepaald aan de hand van deze verkoopcijfers, rekening houdend met de onderlinge 
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verschillen. Of en in hoeverre de economische situatie op de waardepeildatum invloed heeft op de 
verkoopprijzen van een individuele woning is niet aan de hand van gemiddelden te bepalen, 
uitgaande van een vorige WOZ-waarde. Wel wordt er rekening gehouden met de waardeontwikkeling 
om een transactieprijs te corrigeren tot de economische waarde op de waardepeildatum.   

 

Eén verkoopcijfer                                                                                                           Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld in verhouding tot het 
verkoopcijfer van een vergelijkbare woning. Vergelijking met één enkel verkoopcijfer geeft geen 
betrouwbaar beeld van de marktontwikkeling. Dit blijkt ook uit het feit dat het door u genoemde 
verkoopcijfer niet goed aansluit bij de gerealiseerde verkoopprijzen van andere vergelijkbare 
woningen. Voor de waardebepaling van uw woning is namelijk uitgegaan van de volgende 
verkoopcijfers: 

 

Eindwaarde en objectonderdelen                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van het onderdeel xxxxxxxxxxxx te hoog is vastgesteld. 
Voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ ligt de nadruk op de eindwaarde en niet op de 
afzonderlijke waarde van de verschillende objectonderdelen. Deze zijn voor de taxateur slechts een 
hulpmiddel om tot een eindwaarde te komen en om verschillen tussen vergelijkbare woningen te 
kunnen bepalen. Voor de waardebepaling wordt namelijk uitgegaan van verkoopcijfers van 
vergelijkbare objecten die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Eerst wordt de totale waarde van 
de onroerende zaak vastgesteld en vervolgens wordt de waarde van de afzonderlijke componenten 
(woning, bijgebouwen en grond) hiervan afgeleid.  

 

Eisen taxatieverslag                                                                                                       Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat het taxatieverslag onvoldoende inzicht geeft in de wijze waarop de 
waarde tot stand is gekomen. Een taxatieverslag in het kader van de Wet WOZ is niet te vergelijken 
met een taxatierapport zoals dat bij de aankoop van een woning wordt opgesteld. Het taxatieverslag 
moet voldoen aan de vereisten zoals die zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Instructie 
Waardebepaling Wet WOZ. Het aan u toegezonden taxatieverslag voldoet aan deze vereisten en 
wordt dan ook geacht voldoende inzicht te geven in de vastgestelde waarde. 

 

Eisen WOZ-beschikking                                                                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat WOZ-beschikking onvoldoende is gemotiveerd. Op grond van artikel 
23 Wet WOZ dient de beschikking tenminste te bevatten: 
 

 De naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats; 

 De aanduiding van de onroerende zaak; 

 De toegekende waarde; 

 De waardepeildatum; 

 De dagtekening; 

 Het tijdvak. 

 

Executiewaarde                                                                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de WOZ-waarde van uw woning hoger is vastgesteld dan de 
executiewaarde. De executiewaarde bedraagt ongeveer 80 tot 85% van de waarde in het 
economische verkeer en wordt vooral door banken en hypotheekverstrekkers gebruikt. Een woning 
brengt immers minder op tijdens een executoriale verkoop en de banken willen geen risico lopen dat 
de woning bij een gedwongen verkoop te weinig opbrengt. Voor de waardebepaling in de zin van de 
Wet WOZ wordt uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. De vergelijking met de 
executiewaarde is dus niet juist.  

 

Familietransactie                                                                                                            Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde te hoog is vastgesteld in verhouding tot de door u betaalde 
koopsom. De vergelijking van de WOZ-waarde met de door u betaalde koopsom is niet juist, omdat 
het een familieverkoop betreft. Dergelijke transacties vinden doorgaans niet op marktniveau plaats en 
het door u betaalde aankoopbedrag komt niet overeen met de waarde in het economische verkeer op 
de waardepeildatum. De waarde in het economische verkeer is gelijk aan de prijs die de meest 
biedende gegadigde zou willen betalen na aanbieding van de zaak op de voor de zaak meest 
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geschikte wijze en na de beste voorbereiding. Voor de waardebepaling van uw woning is uitgegaan 
van de volgende verkoopcijfers: 

 

Fictie volle en onbezwaarde eigendom                                                                        Hoofdmenu 

U geeft aan dat bij de waardering onvoldoende rekening is gehouden met het feit dat uw woning niet 
afzonderlijk kan worden verkocht. Voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ wordt 
uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. Hierbij wordt uitgegaan van een tweetal ficties, 
namelijk dat het eigendom vrij en onbezwaard kan worden overgedragen en dat de onroerende zaak 
onmiddellijk en in volle omvang in gebruik kan worden genomen. Aangezien hier sprake is van een 
zogenaamde fictiebepaling is het niet relevant of een dergelijke verkoop ook daadwerkelijk kan 
plaatsvinden. 

 

Beschrijving ficties                                                                                                         Hoofdmenu 

Bij de onderhavige waardebepaling wordt van een tweetal ficties uitgegaan. De overdrachtsfictie gaat 
uit van de veronderstelling dat de volle eigendom kan worden overgedragen. Er wordt uitgegaan van 
de gedachte dat de totale onroerende zaak in zijn geheel in eigendom kan worden verkregen door de 
koper. Hierbij wordt in principe geen rekening gehouden met op de onroerende zaak gevestigde 
zakelijke- en of persoonlijke rechten dan wel andere verplichtingen. De verkrijgingsfictie houdt de 
veronderstelling in dat de verkrijger de onroerende zaak in de staat waarin het zich bevindt 
onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. De waardering geschiedt daarom alsof 
de onroerende zaak vrij en onbezwaard, alsmede geheel ontruimd, wordt overgedragen aan de 
koper.  
De hierboven beschreven ficties leiden ertoe dat afzonderlijke rechten, die betrekking hebben op een 
object, over het algemeen geen invloed behoren te hebben op de vast te stellen WOZ-waarde.Dit 
geldt zowel voor zakelijke rechten als erfpacht en vruchtgebruik als voor persoonlijke rechten en 
plichten zoals een anti-speculatiebeding.  

 

Ficties en bijzondere rechten                                                                                        Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met het feit 
dat de woning wordt verhuurd / recht van vruchtgebruik / recht van erfpacht / recht van opstal. Voor 
de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ wordt echter uitgegaan van een tweetal ficties, 
namelijk dat het eigendom vrij en onbezwaard kan worden overgedragen en dat de onroerende zaak 
onmiddellijk en in volle omvang in gebruik kan worden genomen. Aangezien hier sprake is van een 
zogenaamde fictiebepaling is het niet relevant of een dergelijke verkoop ook daadwerkelijk kan 
plaatsvinden. Dit betekent dat bij de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ geen rekening wordt 
gehouden met bijzondere rechten die op de onroerende zaak zijn gevestigd. 
Dit kunnen zakelijke rechten zijn als bijvoorbeeld erfpacht, maar ook persoonlijke rechten en 
verplichtingen als een koopgarantregeling. Slechts indien er sprake is van aantasting van het 
woongenot kan er in dit verband uit worden gegaan van een waardedrukkende invloed. Een 
beperking van de vervreemdingsbevoegdheid, zoals bij de koopgarantregeling, beperkt naar het 
oordeel van de rechtbank niet het genot van de zaak. 
(Rechtbank Oost-Brabant 9 oktober 2015, nr. 15/51, ECLI:NL:RBOBR:2015:5787). 
 
Bij de waardebepaling van een woning op erfpachtgrond dient de waarde bepaald te worden als ware 
het gelegen op eigen grond. Dit wordt de erfpachtcorrectie genoemd. In de uitspraak van het 
Gerechtshof Amsterdam 28-4-2016 (nr.15/00652, ECLINLGHAMS:2016:1971) had belanghebbende 
aangegeven dat er geen aanleiding was voor de genoemde erfpachtcorrectie. Het Hof geeft echter 
aan dat het van algemene bekendheid is dat een koper bereid zal zijn een hogere prijs te betalen 
voor een woning op eigen grond (volle eigendom) dan op erfpachtgrond. De gehanteerde correctie 
ten opzichte van de gehanteerde transactieprijzen is dan ook correct.    
 
Een bovenwoning is aangekocht, maar er is geen sprake van een toegang over eigen grond. De 
toegang tot de bovenwoning is bij een ander in eigendom en als zodanig kadastraal geregistreerd.  
Dit is volgens het Hof echter niet van invloed geweest op de koopprijs die de meestbiedende koper 
zou besteden aan aanbieding ten verkoop van de bovenwoning op de meest geschikte wijze na de 
beste voorbereiding, omdat aanbieding ten verkoop van de bovenwoning na de beste voorbereiding 
onder meer inhoudt dat onduidelijkheden over de eigendomssituatie tijdig worden opgehelderd. 
Bovendien brengen de waarderingsficties in artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ – de 
veronderstellingen dat de volle en onbezwaarde eigendom van de onroerende zaak kan worden 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOBR:2015:5787
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overgedragen en dat de verkrijger de zaak in de staat waarin die zich bevindt onmiddellijk en in volle 
omvang in gebruik kan nemen – mee dat bij de waardering op grond van de Wet WOZ aan vrijwillig 
aanvaarde beperkingen van het genot krachtens eigendom voorbij dient te worden gegaan. 
(Gerechtshof Den Haag 14 september 2016, nrs. BK-16/00047 en BK-16/00048).  

De ficties leiden er onder andere toe dat een kooptransactie van een woning met een aantal 
gebreken niet vanwege deze gebreken wordt gecorrigeerd. Aangenomen wordt immers dat de koper 
op de hoogte was van de staat waarin de woning verkeerde. Vaak worden er bezwaren ongediend 
door belanghebbenden met de stelling dat de prijs die ze hebben betaald hebben te hoog is, omdat 
de woning gebreken kende waarvan zij niet op de hoogte waren. Deze bezwaren dienen te worden 
afgewezen met verwijzing naar de ficties Wet WOZ en aangegeven moet worden dat één en ander al 
in de betaalde koopprijs is verdisconteerd. Dit is echter anders indien belanghebbende kan aantonen 
dat hij de verkoper voor de verborgen gebreken aansprakelijk heeft gesteld en bovendien niet 
verwacht kon worden dat de gebreken voor de koper kenbaar waren. In een dergelijke casus heeft de 
hof overwogen dat belanghebbende met het vonnis van de civiele rechter inzake de ontbinding van 
de koopovereenkomst aannemelijk heeft gemaakt dat het eigen aankoopcijfer hoger is geweest dan 
de waarde in het economische verkeer. Indien een eigen verkoopcijfer bekend is, dient aan 
vergelijking met andere verkoopcijfers in de regel minder waarde te worden toegekend. Aan de hand 
van het eigen verkoopcijfer, gecorrigeerd met de gegevens in het vonnis van de civiele rechter en 
hetgeen partijen hebben aangevoerd, bepaalt het hof de waarde in goede justitie. (Gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden 13 december 2016, nr. 15/01587, ECLI:NL:GHARL:2016:9999) 

 

Gelijkheidsbeginsel                                                                                                        Hoofdmenu 

In uw bezwaar doet u een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel wordt 
geschonden als sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen die steunt op een 
daartoe strekkend beleid dat voortkomt uit een oogmerk van begunstiging. Het gelijkheidsbeginsel 
wordt tevens geschonden als in een meerderheid van de met het geval van de betrokken 
belastingplichtige vergelijkbare gevallen een juiste wetstoepassing achterwege is gebleven.  
 
U vergelijkt de waarde van uw woning met de waarde van één andere woning waarvan de waarde 
lager is bepaald. Het gaat echter hier om een incidenteel geval en ten aanzien van de vastgestelde 
WOZ-waarde van uw woning is er dus geen sprake van strijd met het gelijkheidsbeginsel. Hiervoor 
moet er immers sprake zijn van een meerderheid van vergelijkbare gevallen waarbij duidelijke fouten 
zijn gemaakt. 

 

Gelijkstelling overige belanghebbenden                                                                     Hoofdmenu 

De waarde van de betreffende onroerende zaak is verminderd naar aanleiding van een bezwaar. Op 
grond van artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wet WOZ wordt indien de vastgestelde waarde ten 
gunste van een belanghebbende wordt verminderd, ook en gelijktijdig de bij beschikking te hoog 
vastgestelde waarde ten gunste van alle overige belanghebbenden verminderd. 

 

Gemiddeld stijgingspercentage                                                                                    Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw woning ten onrechte is gestegen gelet op de 
gemiddelde waardeontwikkeling zoals deze is gepubliceerd door xxxxxx. Voor de waardebepaling 
wordt echter geen gebruik gemaakt van een gemiddeld stijgings- of dalingspercentage. Deze 
percentages geven slechts een algemeen beeld van de waardeontwikkeling en zijn daarom niet goed 
bruikbaar. Bovendien zal bij een gemiddeld percentage altijd sprake zijn van afwijkingen. De WOZ 
waardebepaling vindt plaats op basis van taxatie en om deze reden is het bepalen van de waarde 
door middel van indexering niet juist. Voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ wordt 
daarom gebruik gemaakt van verkoopgegevens van vergelijkbare woningen die rond de 
waardepeildatum zijn verkocht. 

 

Grondstaffel                                                                                                                    Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de grond van uw woning te hoog is gewaardeerd. Bij een vergelijkbare 
woning met meer grond is een lagere prijs per m² gehanteerd. Voor de waardebepaling wordt gebruik 
gemaakt van een grondstaffel. Dat wil zeggen dat de prijs per m² afneemt naarmate de 
perceeloppervlakte groter wordt. Deze staffel wordt toegepast omdat bij grote percelen niet het 
gehele perceel hetzelfde nut oplevert. De 'overgrond' vertegenwoordigt een lagere waarde dan de 
'basiskavel'. Bovendien gaat het bij de WOZ-waardebepaling om de eindwaarde en niet om de 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:9999
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waarde van de afzonderlijke objectonderdelen.  

 

Herzieningsbeschikking                                                                                                Hoofdmenu 

Indien een WOZ-waarde te laag is vastgesteld heeft de gemeente op grond van artikel 27 Wet WOZ 
de mogelijkheid de WOZ-waarde te verhogen door middel van een herzieningsbeschikking. Van deze 
mogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt als de gemeente ten tijde van de beschikking niet 
met dit feit bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. Daarnaast kan een 
herzieningsbeschikking worden verzonden wanneer sprake is van een kenbare schrijf- of tikfout.  

 

Indeling woning                                                                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met de 
onpraktische indeling van uw woning. De specifieke indeling van een onroerende zaak is vaak 
subjectief. Dit betekent dat de waarde van een bepaalde indeling niet of nauwelijks objectief is vast te 
stellen. Daarom wordt voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ voor alle woningen 
uitgegaan van de bruto inhoud. Hierbij is de indeling van de woning niet van belang. Slechts in zeer 
uitzonderlijke gevallen kan de indeling van een woning zodanig zijn dat dit aanleiding geeft de waarde 
aan te passen. 

 

Inhoud, uitleg berekening                                                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat het u onduidelijk is hoe de inhoud van uw woning is berekend. Bij 
taxaties in het kader van de Wet WOZ wordt de inhoud bepaald aan de hand van de NEN-2580 norm. 
Dat wil zeggen dat voor de berekening van de inhoud wordt uitgegaan van de buitenmaten van de 
onroerende zaak, de zogenaamde bruto inhoud. Dit betekent de inhoud van de woning inclusief de 
(buiten)muren, plafonds en vloeren. 

 

Inhoud onjuist (waarde handhaven)                                                                             Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat inhoud van uw woning onjuist is vastgesteld. Bij taxaties in het kader 
van de Wet WOZ wordt de inhoud bepaald aan de hand van de NEN-2580 norm. Dat wil zeggen dat 
voor de berekening van de inhoud wordt uitgegaan van de buitenmaten van de onroerende zaak, de 
zogenaamde bruto inhoud. Dit betekent de inhoud van de woning inclusief de (buiten)muren, 
plafonds en vloeren. De taxateur heeft geconstateerd dat de bruto inhoud van uw woning inderdaad 
niet geheel juist was vastgesteld. Omdat het verschil met de oorspronkelijk berekende inhoud slechts 
zeer gering is, heeft dit verder geen invloed op de waarde. 

 

Inhoud onjuist (waarde wijzigen)                                                                                  Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat inhoud van uw woning onjuist is vastgesteld. Bij taxaties in het kader 
van de Wet WOZ wordt de inhoud bepaald aan de hand van de NEN-2580 norm. Dat wil zeggen dat 
voor de berekening van de inhoud wordt uitgegaan van de buitenmaten van de onroerende zaak, de 
zogenaamde bruto inhoud. Dit betekent de inhoud van de woning inclusief de (buiten)muren, 
plafonds en vloeren. De taxateur heeft geconstateerd dat de bruto inhoud van uw woning inderdaad 
niet juist was vastgesteld. Gelet op deze aanpassing dient de waarde van uw woning te worden 
verminderd. 

 

Inpandige opname noodzakelijk                                                                                   Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de woning nooit is bekeken door een taxateur. Voor de 
waardebepaling in de zin van de Wet WOZ wordt uitgegaan van verkoopgegevens van vergelijkbare 
objecten rond de waardepeildatum. Hierdoor kan voor veel woningen een inpandige opname 
achterwege blijven. Voor unieke, vrijstaande wonigen en bedrijfspanden kan een inpandige opname 
wel noodzakelijk zijn. Daarom heeft de taxateur van de gemeente uw onroerende zaak alsnog 
bezocht naar aanleiding van uw bezwaar. Deze opname heeft geleid tot de volgende overwegingen:  

 

Inpandige opname  niet noodzakelijk                                                                           Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de woning nooit is bekeken door een taxateur. Voor de 
waardebepaling in de zin van de Wet WOZ wordt uitgegaan van verkoopgegevens van vergelijkbare 
objecten rond de waardepeildatum. Hierdoor kan voor veel woningen een inpandige opname 
achterwege blijven. Ook voor uw onroerende zaak is een inpandige opname niet noodzakelijk.  

 

Interne compensatie                                                                                                      Hoofdmenu 
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In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met 
specifieke omstandigheid. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de taxateur de waarde van uw 
onroerende zaak opnieuw onderzocht. Bij de oorspronkelijke waardebepaling was inderdaad 
onvoldoende rekening gehouden met specifieke omstandigheid. De taxateur heeft echter tevens 
geconstateerd dat bij de oorspronkelijke waardebepaling ten onrechte geen rekening was gehouden 
met specifieke omstandigheid. Hierdoor is de oorspronkelijk vastgestelde WOZ-waarde toch op een 
juist bedrag vastgesteld. 

 

Ligging  waarde handhaven I                                                                                       Hoofdmenu 

Ligging is een objectkenmerk waarmee rekening wordt gehouden. Een minder goede ligging dient 
door te werken in een lagere grondwaarde van een woning ten opzichte van de woningen welke zijn 
gebruikt als vergelijkingsobject, voorzover deze een betere ligging hebben. Nader onderzoek heeft 
uitgewezen dat er bij de vaststelling van de WOZ-waarde van de woning voldoende rekening is 
gehouden met de minder goede ligging van de woning. Er is namelijk uitgegaan van een 
benedengemiddelde ligging, waardoor de toegekende waarde voor de grond relatief laag is. Er is 
daarom geen reden om aan te nemen dat de waarde van de woning ten aanzien van dit punt te hoog 
is bepaald. 

 

Ligging  waarde handhaven II                                                                                       Hoofdmenu 

Ligging is een objectkenmerk waarmee rekening wordt gehouden. Een minder goede ligging dient 
door te werken in een lagere grondwaarde van een woning ten opzichte van de woningen welke zijn 
gebruikt als vergelijkingsobject, voorzover deze een betere ligging hebben. Nader onderzoek heeft 
uitgewezen dat er bij de vaststelling van de WOZ-waarde voldoende rekening is gehouden met 
ligging van de woning. De woningen waarmee is vergeleken hebben objectief gezien namelijk geen 
betere ligging. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat de waarde van de woning ten aanzien 
van dit punt te hoog is bepaald. 

 

Ligging waarde aanpassen I                                                                                         Hoofdmenu 

Ligging is een objectkenmerk waarmee rekening wordt gehouden. Een minder goede ligging dient 
door te werken in een lagere grondwaarde van de woning ten opzichte van de woningen welke zijn 
gebruikt als vergelijkingsobject, voorzover deze een betere ligging hebben. Nader onderzoek heeft 
uitgewezen dat er bij de vaststelling van de WOZ-waarde van de woning onvoldoende rekening is 
gehouden met de minder goede ligging van de woning ten opzichte van de woningen waarmee is 
vergeleken. De waarde van de woning dient daarom te worden verlaagd. 

 

Ligging  waarde aanpassen II                                                                                      Hoofdmenu 

Ligging is een objectkenmerk waarmee rekening wordt gehouden. Een minder goede ligging dient 
door te werken in een lagere grondwaarde van de woning ten opzichte van de woningen welke zijn 
gebruikt als vergelijkingsobject, voorzover deze een betere ligging hebben. Nader onderzoek heeft 
uitgewezen dat er bij de vaststelling van de WOZ-waarde van de woning wel rekening is gehouden 
met de minder goede ligging, maar in onvoldoende mate. De waarde van de woning dient daarom te 
worden verlaagd. 

 

Ligging etagewoningen (wel differentiatie)                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, in verhouding tot 
vergelijkbare woningen binnen het complex. Voor de hoger gelegen woningen is volgens u ten 
onrechte een hogere waarde vastgesteld. Verkoopcijfers van vergelijkbare appartementen tonen aan 
dat de hoger gelegen woningen voor een hogere prijs worden verkocht. De hogere verkoopprijs wordt 
veroorzaakt door het betere uitzicht dat de hoger gelegen woningen hebben. Daarnaast is het 
complex waarin uw woning is gelegen voorzien van een lift, waardoor de woning makkelijk bereikbaar 
is. Op grond hiervan is de waarde van uw woning niet te hoog vastgesteld.  

 

Ligging etagewoningen (geen differentiatie)                                                               Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met het feit 
dat uw woning op de begane grond is gelegen. Uw woning is even hoog gewaardeerd als de hoger 
gelegen woningen, terwijl deze woningen oorspronkelijk voor hogere bedragen werden aangeboden.  
Voor complexen waarin de hoger gelegen woningen een beter uitzicht hebben, geldt in het algemeen 
dat deze woningen een hogere waarde hebben. Bij het ontbreken van een lift zal dit in principe 
minder sterk tot uitdrukking komen. Verkoopcijfers van vergelijkbare appartementen tonen aan dat de 
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hoger gelegen woningen voor vergelijkbare prijzen worden verkocht als de lager gelegen woningen. 
Op grond hiervan is de waarde van uw woning niet te hoog vastgesteld. 

 

Modelmatige waardebepaling                                                                                       Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat het niet geheel duidelijk is hoe de waarde tot stand is gekomen. De  
waarde van woningen is geautomatiseerd bepaald. Deze modelmatige waardebepaling is vooral voor 
grote groepen gelijksoortige woningen uitgevoerd. In deze methode is de waarde bepaald door 
vergelijking van de waardebepalende kenmerken van de te taxeren woning met een verkochte 
woning of meerdere verkochte woningen. De onderlinge vergelijkbaarheid van woningen staat 
centraal. Hierbij zijn kenmerken als bouwjaar, inhoud en kavelgrootte de voornaamste 
waardebepalende factoren. Voor unieke woningen is de methode van modelmatige waardebepaling 
minder geschikt, omdat er vrijwel geen identiek pand aanwezig zal zijn dat rond de waardepeildatum 
is verkocht. Voor deze panden is dan ook gezocht naar gerealiseerde verkoopcijfers van panden die 
qua type, grootte en bouwjaar vergelijkbaar kunnen worden geacht. Aan de hand van dergelijke 
transacties kunnen aanwijzingen voor het prijsniveau van soortgelijke woningen worden afgeleid. 

 

Motivering waardebeschikking / taxatieverslag                                                          Hoofdmenu 

Ten aanzien van uw opmerking omtrent het niet voldoende gemotiveerd zijn van de WOZ-
beschikking, merk ik op dat deze de vereiste gegevens omvat. Het betreft hier de naam en 
adresgegevens van de belanghebbende, de aanduiding van de onroerende zaak, de toegekende 
waarde, de waardepeildatum, het tijdvak waarin de waarde wordt gebruikt en de dagtekening.  
Ook het taxatieverslag bevat de vereiste gegevens. Het betreft hier de objectaanduiding, de 
waarderelevante objectgegevens, de motivering van de individuele afwijking ten opzichte van 
relevante marktgegevens en de getaxeerde waarde. 

 

Motivering waardebeschikking / lex specialis                                                           Hoofdmenu 

Het taxatieverslag voldoet aan de wettelijke eisen. Deze eisen zijn minder stringent dan in de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het bestuursrecht bestaat echter de regel dat een speciale wet 
(hier: de Wet WOZ) altijd voorrang heeft boven de algemene wet (hier: de Awb). Dit houdt in dat de 
bepalingen in de Wet WOZ voorrang hebben boven die van de Awb. De beperkingen die de Wet 
WOZ geeft boven die van de Awb zijn de volgende: a. De burger moet echt om een motivering 
vragen. Deze is dus niet vanzelfsprekend. b. De beperking van art. 40 lid 3 Wet WOZ, te weten: 
alleen ten aanzien van wie een beschikking is genomen kan een taxatieverslag krijgen, alsmede 
derden die een duidelijk belang hebben. c. Het gaat alleen om een afschrift van de gegevens die ten 
grondslag liggen aan de vastgestelde waarde. In het Uitvoeringsbesluit onderbouwing en uitvoering 
waardebepaling Wet WOZ is in artikel 6 limitatief aangegeven wat daaronder wordt verstaan. Dit zijn 
de: objectaanduiding, waarderelevante objectgegevens, motivering van de individuele afwijking tov. 
de referentieobjecten en de getaxeerde waarde. 

 

Nieuwbouw, indexering                                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde te hoog is vastgesteld in verhouding tot de door u betaalde 
koopsom vrij op naam. De vrij op naam prijs komt niet altijd overeen met de waarde in het 
economische verkeer. Voor de waardebepaling wordt daarom in principe uitgegaan van vergelijkbare 
woningen die rond de peildatum in de markt zijn verkocht. Uw nieuwbouwwoning is niet vergelijkbaar 
met bestaande bouw in de gemeente. Voor de waardebepaling is daarom uitgegaan van de 
nieuwbouwprijs van uw woning, rekening houdend met correcties voor het tijdsverloop tot de 
waardepeildatum, het meerwerk, de bouwrente, de tuinaanleg en verdere kosten voor afwerking. 

 

Nieuwbouw, infrastructuur                                                                                            Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling van uw woning onvoldoende rekening is 
gehouden met de ontbrekende infrastructuur. Een gebrekkige infrastructuur is gebruikelijk in een 
nieuwbouwwijk. Op het moment dat de wijk gereed is zal deze overlast verdwijnen. Een koper van 
een nieuwbouwwoning wordt op de hoogte gebracht van de planning van de bouwactiviteiten en de 
realisering van de infrastructuur. In deze planning ligt besloten dat de kopers tijdelijk overlast in hun 
wijk zullen ondervinden. Bij de waardebepaling is dus terecht geen correctie toegepast voor deze 
overlast. Bovendien is voor de waardebepaling uitgegaan van gerealiseerde verkoopprijzen van 
vergelijkbare woningen in uw wijk. Deze woningen hebben dus eveneens te maken met een 
gebrekkige infrastructuur. Voor de waardebepaling is uitgegaan van de volgende verkoopcijfers: 
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Nieuwbouw, situatiedatum                                                                                            Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat uw woning op de waardepeildatum slechts sprake was van een 
perceel grond. Indien een woning tussen de waardepeildatum 1 januari 2016 en het begin van het 
tijdvak is gewijzigd, wordt op grond van artikel 18 lid 3 van de Wet WOZ voor de waardebepaling 
uitgegaan van de feitelijke situatie aan het begin van het tijdvak. Aangezien de bouw van uw woning 
aan het begin van het tijdvak 2017 was voltooid, is voor deze waardebepaling terecht uitgegaan van 
een gereed zijnde woning. 

 

Nieuwbouw, vrij op naam (kort)                                                                                    Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde te hoog is vastgesteld in verhouding tot de door u betaalde 
koopsom vrij op naam. De vrij op naam prijs komt niet altijd overeen met de waarde in het 
economische verkeer. De waarde in het economische verkeer is gelijk aan de prijs die de meest 
biedende gegadigde zou willen betalen na aanbieding van de zaak op de voor de zaak meest 
geschikte wijze na de beste voorbereiding. De door u betaalde koopsom is niet op deze wijze tot 
stand gekomen en is daarom niet goed bruikbaar voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ.  

 

Nieuwbouw, vrij op naam (uitgebreid)                                                                         Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde te hoog is vastgesteld in verhouding tot de door u betaalde 
koopsom vrij op naam. De vrij op naam prijs komt niet altijd overeen met de waarde in het 
economische verkeer. De prijzen van nieuwbouwwoningen komen in de regel niet door het normale 
spel van vraag en aanbod tot stand, maar worden van tevoren gecalculeerd en vastgesteld. De 
toewijzing van een nieuwbouwwoning vindt veelal plaats door tussenkomst van de gemeente. Dit kan 
in de praktijk leiden tot forse verschillen met verkoopprijzen van bestaande vergelijkbare woningen. 
Dit wordt bevestigd door het feit dat nieuwbouwwoningen soms worden doorverkocht voor 
aanmerkelijk hogere prijzen dan de betaalde koopsom. 
 
Dat de vrij op naam prijs niet overeenkomt met de waarde in het economische verkeer blijkt ook uit 
het feit dat na de oplevering van een nieuwbouwwoning nog extra kosten worden gemaakt. Hierbij 
moet gedacht worden aan de tuininrichting, de bestrating en het leggen van vloeren. Deze kosten zijn 
niet in de koopsom vrij op naam begrepen, maar hebben wel invloed op de waarde in het 
economische verkeer. Voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ worden deze kosten ook 
meegenomen. Gelet op bovenstaande overwegingen is de door u betaalde koopsom niet goed 
bruikbaar voor de waardebepaling op basis van de Wet WOZ. Voor de waardebepaling is uw 
nieuwbouwwoning vergeleken met verkoopcijfers van de volgende, bestaande woningen binnen de 
gemeente, die rond de waardepeildatum zijn verkocht: 

 

Nieuwbouw, daling v.o.n. prijs                                                                                    Hoofdmenu 

Woningen die in aanbouw zijn, dienen te worden gewaardeerd op de vervangingswaarde. Dit zijn niet 
de feitelijke bouwkosten voor de aannemer, maar de bouwkosten plus de winstopslag voor de 
aannemer. Dit staat gelijk aan de v.o.n. prijs. Indien deze prijzen dalen houdt dit in dat het 
winstpercentage voor de eigenaar zal dalen. Zolang echter de v.o.n. prijzen niet omlaag gaan kunnen 
deze als uitgangspunt blijven dienen voor de WOZ-waarde. Mochten deze prijzen wel dalen dan moet 
daar in principe wel rekening mee worden gehouden. In het onderhavige geval is gebleken dat  xxxx 

 

Object in aanbouw, percentage gereed                                                                       Hoofdmenu 
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Voor het vaststellen van het percentage gereed van een woning in aanbouw hanteert de gemeente 
het volgende overzicht: Maak een keuze uit één van de volgende tabellen 
 

Woningen algemeen  Voortgangspercentage 

Aanvang grond – en graafwerkzaamheden 5% 

Fundering gereed 10% 

Onderhuis/kruipruimte gereed 15% 

Onderste balklaag gereed 20% 

Bovenste balklaag gereed 45% 

Waterdicht/onder kapconstructie 50% 

Tussenwanden/kamers gesepareerd 60% 

Gestukadoord  70% 

Afgetimmerd 85% 

Volledig gereed  100% 

 

 Voortgangspercentage Voortgangspercentage 

 Appartement Eengezinswoning 

Ruwe laagste vloer complex gereed 10%  

Ruwe begane grondvloer gereed  20% 

Ruwe vloer appartement gereed 25%  

Alle ruwe verdiepingsvloeren gereed  40% 

Dak waterdicht 60% 60% 

 
De bouwplaats is door de gemeente bezocht voor het maken van een foto van uw woning of een 
identieke woning in aanbouw. Op grond hiervan is voor de waardebepaling van uw woning uitgegaan 
van een percentage gereed van xx%. 

 
 

Object in aanbouw                                                                                                         Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de WOZ-waarde ten onrechte is vastgesteld, omdat de woning nog in 
aanbouw is. Voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ moeten ook onroerende zaken in 
aanbouw worden gewaardeerd. Artikel 18 lid 3 Wet WOZ bepaalt dat de waarde wordt vastgesteld 
naar de feitelijke toestand van de onroerende zaak aan het begin van het tijdvak. Hierbij wordt de 
grond volledig gewaardeerd en de opstallen alleen voor het percentage dat gereed is aan het begin 
van het tijdvak. Daarom is de bouwplaats door de gemeente bezocht voor het maken van een foto 
van uw woning of een identieke woning in aanbouw. 

 

Objectafbakening, correct                                                                                             Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van uw woning is uitgegaan van een onjuiste 
objectafbakening. Volgens artikel 16 van de Wet WOZ wordt een gebouwd eigendom of een gedeelte 
van een gebouwd eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te 
worden gebruikt, als één onroerende zaak aangemerkt. Bij de waardebepaling voor de Wet WOZ 
wordt elke zelfstandige eenheid als een afzonderlijke onroerende zaak gezien en dus afzonderlijk 
gewaardeerd. Van een zelfstandige eenheid is sprake als een object afzonderlijk afsluitbaar is en 
zelfstandig gebruikt kan worden zonder dat van essentiële voorzieningen van andere gebruikers in 
het gebouw gebruik hoeft te worden gemaakt. Gelet op bovenstaande overwegingen is uw woning 
terecht aangemerkt als een zelfstandig WOZ-object. 

 

Objectafbakening, splitsen                                                                                            Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van uw woning is uitgegaan van een onjuiste 
objectafbakening. Volgens u is sprake van meerdere WOZ-objecten. Naar aanleiding van uw 
bezwaar heeft de taxateur geconstateerd dat de oorspronkelijke waardebepaling inderdaad is 
gebaseerd op een foutieve afbakening. Bij de waardebepaling voor de Wet WOZ wordt elke 
zelfstandige eenheid als een afzonderlijke onroerende zaak gezien en dus afzonderlijk gewaardeerd. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat uw woning moet worden gesplitst in twee zelfstandige objecten. Op 
grond hiervan dient de waarde van het oorspronkelijke object te worden verminderd naar € xxx.xxx. 
Voor het nieuw ontstane WOZ-object wordt aan u binnenkort een afzonderlijke waardebeschikking en 
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aanslag verzonden. Tegen deze nieuwe beschikking kan opnieuw bezwaar worden gemaakt. 

 

Objectafbakening, samenvoegen                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van de betreffende objecten is uitgegaan van 
een onjuiste objectafbakening. Volgens u dienen de betreffende onroerende zaken te worden 
samengevoegd tot één zelfstandig WOZ-object. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de taxateur 
geconstateerd dat de oorspronkelijke waardebepaling inderdaad is gebaseerd op een foutieve 
afbakening. De betreffende objecten behoren naar omstandigheden beoordeeld bij elkaar en dienen 
te worden samengevoegd tot één zelfstandig WOZ-object. Op grond hiervan worden de 
beschikkingen en de aanslagen voor de oorspronkelijke objecten vernietigd. Voor het nieuwe, 
samengevoegde object, zult u binnenkort een nieuwe beschikking en aanslag ontvangen. Tegen 
deze nieuwe beschikking kan opnieuw bezwaar worden gemaakt.  

 

Objectafbakening, betreft objectdelen                                                                         Hoofdmenu 

De objectafbakeningsregels betreffen de eigendoms- en de gebruikersgrenzen ten opzichte van 
naburige objecten onderling. Van een fout is in dit opzicht geen sprake en de afmetingen van een 
pand vallen niet onder dit leerstuk.     

 

Objectieve waardebepaling                                                                                           Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, omdat onvoldoende 
rekening is gehouden met het feit dat u slechts een uitkering ontvangt. Bij de waardebepaling in de 
zin van de Wet WOZ wordt geen rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden van 
belanghebbenden. De Wet WOZ heeft immers een objectief en zakelijk karakter. Voor de 
waardebepaling wordt daarom gebruik gemaakt van verkoopcijfers van vergelijkbare objecten die 
rond de waardepeildatum zijn verkocht. Voor uw woning zijn de volgende verkoopcijfers gebruikt: 

 

Objectkenmerken onjuist (waarde wijzigen)                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, omdat de 
objectkenmerken niet geheel juist zijn. De taxateur heeft geconstateerd dat de objectkenmerken van 
het object inderdaad niet geheel juist zijn. Geconstateerd is namelijk dat xxx.. Rekening houdend met 
de juiste objectkenmerken en met alle overige waardebepalende factoren, dient de waarde te worden 
verminderd tot € xxx.xxx. 

 

Objectkenmerken onjuist (waarde handhaven)                                                         Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, omdat de 
objectkenmerken niet geheel juist zijn. De taxateur heeft geconstateerd dat de objectkenmerken van 
het object inderdaad niet geheel juist zijn. Voor de waardebepaling is verder gebruik gemaakt van de 
volgende verkoopcijfers:  
 
 Uw woning Verkoop 1 Verkoop 2 Verkoop 3 

Soort woning     

Buurt     

Bouwjaar     

Inhoud     

Oppervlakte      

Bijgebouwen     

Verkoopdatum     

Verkoopprijs     

WOZ-waarde     

 
Gelet op bovenstaande verkoopgegevens en rekening houdend met de aangepaste 
objectkenmerken, is de waarde van uw woning niet te hoog vastgesteld. Wel zijn de wijzigingen in het 
bestand doorgevoerd, waardoor de objectkenmerken correct in het bestand zijn geregistreerd. 

 

Objectkenmerken wijzigen                                                                                           Hoofdmenu 

Het komt voor dat één of meer objectkenmerken in een eerdere procedure zijn vastgesteld. Als dit 
bijvoorbeeld gaat om de aanwezigheid van een dakkapel of de inhoud van de woning betreft staat 
deze onherroepelijk vast indien er geen beroep wordt ingesteld. Dit betekent echter niet dat de 
objectkenmerken, ook indien er niets aan de woning verandert, niet kan worden gewijzgd.  



 Tekstblokken 2017 Gemeentelijke Belastingen en WOZ  
 

 

 47 

De voor latere belastingjaren geldende waarde dient echter door de heffingsambtenaar van de 
gemeente telkens bij afzonderlijke beschikkingen te worden vastgesteld. De wettelijke regels vormen 
voor de heffingsambtenaar geen belemmering hierbij af te wijken van eerder gehanteerde 
objectkenmerken (zoals de inhoud van de woning), waarvan hij bij nader inzien van mening is dat 
deze onjuist zijn vastgesteld. Dit laat onverlet dat de heffingsambtenaar bij betwisting de juistheid van 
de door hem als uitgangspunt genomen objectkenmerken aannemelijk dient te maken. (Gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden 8 november 2016, nr. 15/01328, ECLI:NL:GHARL:2016:8879) 

 

Onafhankelihjkheid taxatiebureau                                                                               Hoofdmenu 

U bent van mening dat de betrokkenheid van het taxatiebureau in het gehele traject zo groot is dat dit 
vragen oproept ten aanzien van de objectiviteit en zorgvuldigheid. 
De taxatie en hertaxatie zijn inderdaad door hetzelfde bedrijf uitgevoerd evenals de taxatie voor deze 
beroepsprocedure. Iedere taxatie is echter uitgevoerd door een andere taxateur. Iedere taxateur 
verricht zijn eigen onderzoek en dus zijn eigen taxatie. Gezien het feit dat taxatie op basis van de 
vergelijkingsmethode is verricht, is de objectiviteit gegarandeerd. Voor de vergelijkingsmethode is 
overigens ook enig marktonderzoek nodig zodat er bij iedere taxatie met zeer veel zorgvuldigheid 
onderzoek wordt verricht. Daarnaast zal iedere taxateur die van mening is dat de waarde te hoog is 
bepaald dit bespreken met de eindverantwoordelijke en vervolgens een schikkingsvoorstel doen. Nu 
iedere beroepszaak ter beoordeling wordt voorgelegd aan de rechter, is het niet in het belang van de 
gemeente tegen beter weten in een aangevochten WOZ-waarde te handhaven. 

 

Onderhoud (waarde handhaven I )                                                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met het 
achterstallige onderhoud van uw woning. Voor de waardebepaling van uw woning is uitgegaan van 
verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Voor deze 
woningen geldt dat eveneens sprake is van achterstallig onderhoud, zodat hier reeds voldoende 
rekening mee is gehouden. Voor de waardebepaling is uitgegaan van de volgende verkoopcijfers: 

 

Onderhoud (waarde handhaven II)                                                                               Hoofdmenu 

Onderzoek in het kader van uw bezwaarschrift heeft uitgewezen dat er bij de waardering van uw 
woning voldoende rekening is gehouden met de door u genoemde gebreken aan de woning. Er is 
dan ook terdege rekening gehouden met de slechtere staat van uw woning in vergelijking tot die van 
de gehanteerde vergelijkingsobjecten. Dit komt namelijk tot uiting in een lagere waardering per m³ 
voor uw woning. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat de waarde van uw woning naar 
aanleiding van dit punt te hoog zou zijn vastgesteld. 

 

Onderhoud (waarde handhaven III)                                                                               Hoofdmenu 

Onderzoek (ter plaatse) in het kader van uw bezwaarschrift heeft uitgewezen dat er bij de waardering 
van uw woning voldoende rekening is gehouden met de door u genoemde gebreken aan de woning. 
Uit taxatiegegevens blijkt dat er bij de waardebepaling is uitgegaan van een benedengemiddelde 
staat van de woning. Dit komt namelijk tot uiting in een lagere waardering per m³ voor uw woning. Er 
is daarom geen reden om aan te nemen dat de waarde van uw woning naar aanleiding van dit punt te 
hoog zou zijn vastgesteld. 

 

Onderhoud (waarde wijzigen I)                                                                                      Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met het 
achterstallig onderhoud. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de taxateur de waarde van uw 
woning opnieuw onderzocht. In het kader van dit heronderzoek is tevens gebruik gemaakt van de 
volgende verkoopcijfers van woningen waarbij eveneens sprake is van achterstallig onderhoud: 
 
 Uw woning Verkoop 1 Verkoop 2 Verkoop 3 

Soort woning     

Buurt     

Bouwjaar     

Inhoud     

Oppervlakte      

Bijgebouwen     

Verkoopdatum     

Verkoopprijs     

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:8879
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WOZ-waarde     

 
Gelet op bovenstaande verkopen is bij de waardebepaling van uw woning onvoldoende rekening 
gehouden met het achterstallige onderhoud aan uw woning. Op grond hiervan dient de waarde te 
worden verminderd naar € xxx.xxx. 

 

Onderhoud (waarde wijzigen II)                                                                                   Hoofdmenu 

Onderzoek in het kader van uw bezwaarschrift heeft uitgewezen dat er bij de waardering van uw 
woning onvoldoende rekening is gehouden met het achterstallige onderhoud aan de woning. 
Handhaving van de waarde zou leiden tot een onjuiste verhouding met verkoopcijfers van 
vergelijkbare woningen. Om deze reden dient de waarde van uw woning te worden verlaagd. 

 

Onderhoud (waarde wijzigen III)                                                                                   Hoofdmenu 

Onderzoek (ter plaatse) in het kader van uw bezwaarschrift heeft uitgewezen dat er bij de waardering 
van uw woning wel rekening is gehouden met de staat van onderhoud van de woning, maar in 
onvoldoende mate. Er zal ten aanzien van dit punt nog een correctie worden gemaakt. Handhaving 
van de waarde zou leiden tot een onjuiste verhouding met verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. 
Om deze reden dient de waarde van uw woning te worden verlaagd. 

 

Overlast (waarde handhaven)                                                                                       Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met 
aanwezige overlast. Voor de waardebepaling van uw woning is uitgegaan van verkoopcijfers van 
vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Voor deze woningen geldt dat 
eveneens sprake is van overlast, zodat hier reeds voldoende rekening mee is gehouden. Voor de 
waardebepaling is uitgegaan van de volgende verkoopcijfers: 

 

Overlast (waarde wijzigen)                                                                                            Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met 
aanwezige overlast. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de taxateur de waarde van uw woning 
opnieuw onderzocht. In het kader van dit heronderzoek is tevens gebruik gemaakt van de volgende 
verkoopcijfers van woningen met een vergelijkbare overlast: 
 
 Uw woning Verkoop 1 Verkoop 2 Verkoop 3 

Soort woning     

Buurt     

Bouwjaar     

Inhoud     

Oppervlakte      

Bijgebouwen     

Verkoopdatum     

Verkoopprijs     

WOZ-waarde     

 
Gelet op bovenstaande verkoopcijfers is bij de waardebepaling van uw woning onvoldoende rekening 
gehouden met de door u genoemde overlast. Op grond hiervan dient de waarde te worden 
verminderd naar € xxx.xxx. 

 

Overlast, moet kenbaar zijn                                                                                          Hoofdmenu 

De WOZ-waarde wordt bepaald op de veronderstelde verkoopwaarde van uw woning op de 
waardepeildatum 1 januari 2016. Als het gaat om de beoordeling van de ligging van een woning gaat 
het erom of deze ligging zodanig kenbaar boven- of benedengemiddeld is dat hierdoor objectief 
gezien te verwachten is dat dit duidelijk invloed heeft op de verkoopwaarde van uw woning. Als het 
gaat om overlast is het dus belangrijk of dit ook door een potentiële koper als zodanig zal worden 
beoordeeld. Bij de hertaxatie is geconstateerd dat  xxxx. 

 

Overlast, burenruzie                                                                                                      Hoofdmenu 

Bij deze waardebepaling is beslissend wat een potentiële koper maximaal zou willen betalen voor de 
woning. Indien er sprake is van een conflict met buren dient de vraag beantwoord te worden of dit de 
transactieprijs zou beïnvloeden bij verkoop van de woning door de huidige eigenaar. Op een andere 
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manier kan de overlast welke de huidige eigenaar ondervindt niet in een waarde worden uitgedrukt. In 
dit geval was hiervan geen sprake. 
(Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden 27-1-2015, nr. 14/00305. 

 

Roerende zaken                                                                                                             Hoofdmenu 

In de registers worden slechts de onroerende zaken ingeschreven welke zijn verkocht. Mocht er bij de 
verkoop sprake zijn van roerende zaken wordt hiervoor doorgaans een onderhandse prijs 
afgesproken, omdat er slechts overdrachtsbelasting is verschuldigd voor de onroerende zaken en 
een rationele koper niet ook overdrachtsbelasting zal willen betalen voor roerende zaken. Wellicht dat 
er daarom wel roerende zaken zijn verkocht bij de verkoop van het pand , maar deze zijn naar 
verwachting niet in de gepubliceerde transactieprijs van € .000,- opgenomen. Hiervan blijkt ook niets 
uit het door de koper van deze woning ingevulde inlichtingenformulier ten behoeve van de 
marktanalyse. 

 

Serviceflats, waarde t.o.v. vergelijkingsobjecten                                                    Hoofdmenu 

Bij het bepalen van de WOZ-waarde van zogenaamde seniorenflats hoeft niet aangesloten te worden 
bij de veelal zeer lage transacties van dergelijke appartementen. Deze lage transacties worden 
veroorzaakt door de hoge servicekosten, die op basis van de uitspraak van de Hoge Raad van 23-2-
2000 worden beschouwd als zijnde persoonlijke verplichtingen, waarmee voor de bepaling van de 
WOZ-waarde geen rekening wordt gehouden. Echter, relevante jurisprudentie van het Gerechtshof te 
Arnhem en Amsterdam uit 2010 maakt duidelijk dat er in de meeste gevallen wel rekening dient 
gehouden te worden met zodanige verschillen tussen seniorenflats en “gewone” appartementen die 
niet aan de hoge servicekosten toegeschreven kunnen worden. Bij de hertaxatie van uw woning is 
geconstateerd dat met de verschillen ten opzichte van de vergelijkingsobjecten  voldoende / 
onvoldoende rekening is gehouden.  

 

Serviceflats, uitgangspunten bij de waardebepaling                                                Hoofdmenu 

Serviceflats vormen ten opzichte van "normale" appartementen een bijzondere categorie woningen. 
In de rechtspraak is voor de waardebepaling van deze serviceflats een aantal uitgangspunten 
ontwikkeld.  
  
Serviceflats beschikken vaak over meer gemeenschappelijke ruimten en hebben veelal een 
luxueuzere uitstraling. Deze kenmerken dragen er aan bij dat de marktprijzen voor serviceflats meer 
schommelingen vertonen. Als gevolg van de vergrijzing neemt de vraag naar serviceflats toe, maar 
deze vraag naar serviceflats is ook conjunctuurgevoelig. De taxatie van serviceflats is vooral 
complex, omdat aan de koop van een serviceflat vaak de verplichte afname van persoonlijke diensten 
is verbonden. Dit beïnvloedt de betaalde verkoopprijs. Immers de koper betaalt niet alleen het 
aankoopbedrag, maar de komende jaren ook "de servicekosten". Ook voor serviceflats geldt dat de 
WOZ-waarde wordt bepaald met toepassing van de vergelijkingsmethode. Naast vergelijken met 
gerealiseerde verkoopprijzen van serviceflats, wordt ook informatie gehaald uit de vergelijking met 
geanalyseerde verkoopprijzen van "normale" appartementen.  
  
Samengevat moet op basis van de jurisprudentie vanwege het bijzondere karakter van serviceflats 
met de volgende aspecten rekening worden gehouden:  
- het specifieke imago dat gelet op de aard en de functie aan een serviceflat is verbonden, waardoor  
de meestbiedende koper op de markt van serviceflats een andere is dan de meest biedende koper op 
de markt van gewone appartementen (Gerechtshof Arnhem, 9 november 2010, LJN: BO6168).  
- de waarde verhogende gemeenschappelijke ruimten en de luxueuzere uitstraling;  
- de hieraan verbonden (ten opzichte van “normale” serviceflats relatief) hogere servicekosten voor 
onderhoud en schoonhouden (Gerechtshof Amsterdam, 9 september 2010, LJN: BN7115).  
  
De invloed van de persoonlijke verplichting om diensten af te nemen blijft buiten aanmerking. De in 
de koopovereenkomsten opgenomen verplichting om persoonlijke diensten af te nemen is een 
persoonlijk (en geen zakelijk) recht. De verplichting heeft een prijsdrukkende invloed op de betaalde 
verkoopprijs. Deze prijsdrukkende invloed blijft bij de WOZ-waarde echter buiten aanmerking (Hoge 
Raad 23 februari 2000, nr. 34.900, LJN: AA4901). Hierdoor is de WOZ-waarde van serviceflats veelal 
hoger dan de betaalde prijs. Bij het bepalen van de WOZ-waarde zal dus de waarde hoger zijn dan 
de verkoopprijzen van appartementen in het desbetreffende complex in verband met de 
prijsdrukkende invloed van de verplichting om persoonlijke diensten af te nemen. Het gaat hierbij 
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uiteraard alleen om de prijsdrukkende invloed van de verplichting om de diensten af te nemen. Deze 
bijtelling is natuurlijk geringer dan de totale in de toekomst te betalen vergoeding voor de dienst 
(bijvoorbeeld de maaltijden).  
  
Bij de vergelijking met verkoopcijfers van "normale" flats moeten de waardeverhogende effecten van 
de gemeenschappelijke voorzieningen en de luxueuzere uitstraling (het imago) gekwantificeerd 
worden. Dat geldt ook voor de invloed op de marktwaarde van het feit dat er sprake is van een 
"beperkte kring van gegadigden". Een verschil in waardeontwikkeling ten opzichte van de vorige 
waardepeildatum kan bijvoorbeeld worden verklaard door een grotere vraag naar serviceflats. 
 
Een ander aspect wat een rol kan spelen bij serviceflats zijn woonrechten. Daarbij dienen aanstaande 
bewoners lid te worden van een vereniging en mogen dan een woonrecht kopen. Voor de toelating 
tot de vereniging is instemming van een ballotagecommissie nodig. Daarnaast is een minimale 
leeftijdsgrens aan aanstaande leden gesteld. Een belanghebbende stelt dat de gemeente 
onvoldoende rekening heeft gehouden met de verkoopcijfers van de serviceflats.  
Het hof overweegt dat door gebruik te maken van verkochte appartementen in serviceflats de 
heffingsambtenaar er rekening mee houdt dat de markt voor serviceflats van dien aard is dat voor 
deze flats, gelet op de aard en de functie daarvan, prijzen worden betaald die in belangrijke mate 
lager zijn dan de prijzen die betaald worden voor overigens vergelijkbare flats (HR 3 februari 2012, 
ECLI:NL:HR:2012:BV2583). De heffingsambtenaar maakt in zijn taxatie terecht geen gebruik van de 
koopsommen voor woonrechten in het gebouw, omdat deze overdrachten niet voldoen aan artikel 17, 
tweede lid, van de Wet WOZ. Met de woonrechten die leden van belanghebbende verwerven, 
verkrijgen de leden immers niet de volle en onbezwaarde eigendom van de onroerende zaak. Zo kan 
men geen hypotheek op de onroerende zaak vestigen, waardoor de financiering een probleem kan 
zijn. Daarnaast is de groep kopers door belanghebbende beperkt door de ballotagecommissie en de 
leeftijdsgrens. Daarmee voldoen deze overdrachten niet aan de wettelijke ficties. Naar het oordeel 
van het hof heeft de heffingsambtenaar aannemelijk gemaakt dat hij de WOZ-waarden niet te hoog 
zijn vastgesteld. 
(Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2017, nrs. 15/00788 t/m 15/00884, 
ECLI:NL:GHARL:2017:246) 

 

Situatiedatum                                                                                                               Hoofdmenu 

De waarde van de onroerende zaak is conform artikel 18 eerste lid Wet WOZ bepaald naar de 
waarde die de zaak op de waardepeildatum 1 januari 2016 heeft, naar de staat waarin de zaak op 
deze datum verkeert. Bij eventuele waarderelevante wijzigingen aan het object in 2016 geldt conform 
artikel 18 lid 3 Wet WOZ de feitelijke situatie van het object per 1 januari 2017.  

 

Situatiedatum op taxatieverslag                                                                                 Hoofdmenu 

Indien op het taxatieverslag abusievelijk de waardepeildatum gelijk is aan de toestandsdatum, maar 
er in de tussenliggende periode wel waarderelevante wijzigingen hebben plaatsgevonden, kan er 
door de gemeente geen beroep worden gedaan op artikel 18 lid 3 Wet WOZ (HR 19-9-2003, 
AK8286). 
Indien de foutief vermelde toestandsdatum in een dergelijk geval bij de uitspraak op bezwaar is 
gewijzigd en duidelijk is geworden dat uitgegaan diende te worden van de aangepaste 
toestandsdatum, kan er uiteindelijk wel een beroep op artikel 18 lid 3 Wet WOZ worden gedaan. De 
verschrijving in het primaire besluit is dan in het bezwaar hersteld. 
 
In het geval dat er zowel in de waardebeschikking, als in het taxatieverslag geen situatiedatum is 
genoemd en de gemeente zich daarmee schuldig maakt aan het schenden van een vormvoorschrift, 
leidt dit niet tot vernietiging van de waardebeschikking indien partijen het erover eens zijn wat de 
waarde op de (correcte) situatiedatum had moeten zijn.  
(Gerechtshof Amsterdam, 8-2-2008  ECLI:NL:GHAMS:2008:BC4277). 

 

Sloop                                                                                                                             Hoofdmenu 

Een enkel voornemen of zelfs een besluit tot sloop leidt niet tot een andere waardebepaling zolang 
de woning niet is ontruimd of anderszins nog in gebruik is. Indien dit laatste het geval is vindt de 
waardebepaling dan ook plaats uitgaande van een functionele woning. Eén en ander betekent dat dit 
punt geen aanleiding geeft tot aanpassing van de waarde. 
Indien er wel sprake is van een slooppand zonder opstalwaarde, is het correct om de waarde te 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2017:246
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onderbouwen met verkoopprijzen van percelen grond. Echter, hierbij dient rekening gehouden te 
worden met de verschillen in ligging én met sloopkosten (Gerechtshof Amsterdam 24-10-2013, nr. 
12/00468). 

 

Standaard voorzieningen                                                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, omdat sprake is van 
gedateerde voorzieningen in de woning. Voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ wordt 
uitgegaan van een standaard voorzieningenpeil. De uitvoering van een keuken of badkamer is sterk 
verbonden aan persoonlijke voorkeuren, waardoor nauwelijks objectief is vast te stellen of een luxe 
keuken of sanitair een duidelijke meerwaarde vertegenwoordigt. De gedateerde voorzieningen van 
uw woning leiden dus niet tot een lagere WOZ-waarde. 

Taxatie via internet                                                                                                         Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld in verhouding tot de 
waarde zoals u die via internet heeft berekend. De door u genoemde computertaxatie is niet goed 
bruikbaar voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ. Voor een dergelijke computertaxatie 
wordt de waarde bepaald door een indexering van de oude WOZ-waarde. Hierbij wordt alleen 
rekening gehouden met het type woning en de gemeente waarin de woning is gelegen. Bij deze 
waardebepaling wordt er onvoldoende rekening gehouden met andere waardebepalende factoren 
zoals de ligging, de grootte en de perceeloppervlakte. Ook wordt er niet uitgegaan van verkoopcijfers 
van vergelijkbare woningen en worden er geen verschillen met deze woningen genoemd.  
 
Voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ wordt gebruik gemaakt van gerealiseerde 
verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Met de 
relevante verschillen tussen de woningen wordt rekening gehouden. Voor de waardebepaling van uw 
woning is uitgegaan van de volgende verkoopcijfers:  

 

Toekomstige bebouwing                                                                                               Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld, omdat onvoldoende 
rekening is gehouden met de toekomstige bebouwing. Voor de waardebepaling in de zin van de Wet 
WOZ wordt uitgegaan van de situatie op de peildatum. Aangezien de plannen voor de nieuwbouw op 
de waardepeildatum nog niet concreet waren, hoeft hier geen rekening mee te worden gehouden bij 
de waardebepaling.  
 
Toekomstige bebouwing kan wel een waardedrukkende invloed hebben als op de waardepeildatum 
reeds bekend was dat deze bebouwing tot stand zou komen. Dit zal dan tevens moeten blijken uit 
verkoopcijfers van vergelijkbare woningen rond de peildatum. In het kader van het heronderzoek is 
daarom tevens gebruik gemaakt van de volgende verkoopcijfers: 

 

Uitleg referentiestelsel                                                                                                   Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat het niet geheel duidelijk is hoe de waardebepaling van uw woning tot 
stand is gekomen. Voor de waardebepaling op basis van de Wet WOZ wordt gebruik gemaakt van 
een modelmatige waardebepaling. Hiervoor worden de woningen eerst ingedeeld in groepen van 
vergelijkbare woningen. Deze groepen bestaan uit soortgelijke woningen die een vergelijkbare 
waardeontwikkeling hebben. Binnen deze groepen worden de verkochte woningen uitgebreid 
getaxeerd. Deze woningen worden vervolgens gebruikt als onderbouwende verkoopcijfers. De 
waardebepaling van de overige woningen vindt vervolgens plaats door vergelijking van dat object met 
de onderbouwende verkoopcijfers. Hierbij wordt rekening gehouden met onderlinge verschillen, zoals 
bijvoorbeeld de inhoud, de perceelgrootte, de staat van onderhoud, bijgebouwen en de ligging. 

 

Unieke woning                                                                                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van uw woning is uitgegaan van 
onderbouwende verkoopcijfers van woningen die niet goed vergelijkbaar zijn. Voor de 
waardebepaling in de zin van de Wet WOZ wordt gebruik gemaakt van verkoopgegevens van 
vergelijkbare objecten die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Aangezien uw woning min of meer 
uniek is binnen de gemeente is er geen identiek pand of een zeer goed vergelijkbaar pand rond de 
waardepeildatum verkocht. Voor de waardebepaling is daarom gebruik gemaakt van verkoopcijfers 
van panden die op bepaalde onderdelen vergelijkbaar worden geacht. Bij de waardebepaling wordt 
vervolgens rekening gehouden met onderlinge verschillen, zoals de inhoud, de perceelgrootte, de 
staat van onderhoud en de ligging. Gelet op de oorspronkelijk gehanteerde verkoopcijfers en 
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rekening houdend met de onderlinge verschillen, is de waarde van uw woning correct vastgesteld. 

 

UMTS mast                                                                                                                     Hoofdmenu 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat de effecten van GSM antenne-installaties niet 
schadelijk zijn voor de gezondheid, zolang men zich niet in de horizontale bundel van de straling op 
minder dan 3 meter bevindt of op minder dan 0,5 meter achter, boven of onder een GSM antenne-
installatie. De Rijksoverheid hanteert dit veiligheidscriterium (op basis van onderzoek van de 
Gezondheidsraad) en heeft de gemeenten verzocht hetzelfde te doen. Onder verwijzing naar het 
onderzoek van de Gezondheidsraad, inzake elektromagnetische velden van twee belangrijke 
systemen voor mobiele communicatie, UMTS en DECT dat op 15 februari 2007 is aangeboden aan 
de staatssecretaris van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, kan bestreden worden dat er 
sprake is van de verreikende hinder als gesteld wordt. Het hoofdstuk over UMTS bevat daarbij een 
uitvoerige analyse van het Zwitserse onderzoek dat is uitgevoerd in vervolg op een TNO-onderzoek 
uit 2003. De conclusie is, dat er op basis van de huidige stand van wetenschap voor beide systemen 
geen aanwijzingen zijn voor nadelige gezondheidseffecten. 

 

Veilingverkoop                                                                                                               Hoofdmenu 

In beginsel vormt de eigen koopprijs het uitgangspunt voor de WOZ-waarde. Weet een partij echter 
aannemelijk te maken dat de koopsom niet de waarde in het economische verkeer weergeeft, dan is 
een andere waarderingsmethode toegestaan. In de wetsgeschiedenis was al opgemerkt dat een 
verkoop op een openbare veiling in het algemeen niet de meest geschikte wijze van aanbieding is 
voor een onroerende zaak. De prijs die tot stand komt op een veiling, is daarom in beginsel geen 
goede weergave van de waarde in het economische verkeer.  
 
In een casus stelde een B.V. die een woonboerderij had gekocht op een executoriale veiling dat in 
haar geval de executieverkoop de enige verkoopwijze was. De boerderij was namelijk eerder 
aangeboden tegen hogere prijzen, maar zonder succes. Het hof constateerde echter dat de woning 
niet langdurig tegen gestaag dalende prijzen was aangeboden op de vrije markt. De executieverkoop 
had bovendien een gedwongen karakter. Onder deze omstandigheden was een veiling niet de meest 
geschikte manier om een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen met de verkoop van een woning. 
(Gerechtshof Amsterdam 5-11-2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:4753) 
 
In een andere casus stelde een belanghebbende dat een executieverkoop weliswaar niet de waarde 
in het economische verkeer weergeeft, maar dat dit kan worden gecorrigeerd door 25% bij het 
aankoopbedrag op te tellen en dat dit van algemene bekendheid is. Het hof onderschrijft dit echter 
niet en gaat uit van de door de heffingsambtenaar gehanteerde verkoopcijfers van 
vergelijkingsobjecten.   
(Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 januari 2016, nr. 15/00260, ECLI:NL:GHARL:2016:295) 
 
Er zijn omstandigheden denkbaar dat een veilingkoop wel de waarde in het economische verkeer 
wordt geacht te vertegenwoordigen. In casu stond een kantoorpand 9 jaar leeg en werd gedurende 
die tijd door diverse makelaars tevergeefs te koop aangeboden. Het hof overweegt dat in dit geval de 
aanbieding op een executieveiling niet alleen de meest geschikte wijze was voor de verkoop van het 
pand, maar ook dat de veilingprijs de waarde in het economisch verkeer is. Die veilingprijs is tevens 
de bedrijfswaarde, de waarde die de onroerende zaak voor de koper zelf heeft en daarmee de GVW, 
waarbij in aanmerking moet worden genomen dat de veilingprijs ook voor de verkoper de functionele 
waarde ofwel de waarde in het economische verkeer vertegenwoordigt. Kortom, de GVW is hier gelijk 
aan de bedrijfswaarde en de bedrijfswaarde gelijk aan de waarde in het economische verkeer. 
(Gerechtshof Den Haag 2 november 2016, nr. BK-16/00252, ECLI:NL:GHDHA:2016:3285) 

 
 

Vergelijking taxatierapport, algemeen  I                                                                       Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld in verhouding tot de 
waarde in een door u meegezonden taxatierapport. Het door u meegezonden rapport is niet 
opgemaakt ten behoeve van de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ. Bij deze taxatie heeft 
daarnaast geen toetsing aan concrete marktgegevens plaatsgevonden, waardoor de waarde in het 
rapport niet goed bruikbaar is voor deze waardebepaling. Voor de waardebepaling van uw woning is 
gebruik gemaakt van de volgende verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond de 
waardepeildatum zijn verkocht: 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:295
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:3285


 Tekstblokken 2017 Gemeentelijke Belastingen en WOZ  
 

 

 53 

 

Vergelijking taxatierapport, algemeen  II                                                                     Hoofdmenu 

In het kader van de Wet WOZ wordt de waarde bepaald aan de hand van verkoopcijfers van 
vergelijkbare objecten en niet aan de hand van bijvoorbeeld een taxatierapport van een makelaar. 
Daarnaast worden in het aangevoerde taxatierapport geen concrete verkoopcijfers genoemd van 
vergelijkbare woningen. Hier kunt u dan ook geen rechten aan ontlenen. 

 

Vergelijking taxatierapport, verzekering                                                                      Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld in verhouding tot de 
waarde in een door u meegezonden taxatierapport. Een vergelijking met het door u genoemde 
taxatierapport is niet juist, omdat het taxatierapport is opgesteld voor het afsluiten van een 
verzekering. Uitgangspunt voor deze taxatie is niet de waarde in het economische verkeer, maar de 
herbouwwaarde. Daarnaast blijft de waarde van de grond bij een dergelijke taxatie buiten 
beschouwing. Voor de Wet WOZ wordt wel uitgegaan van de waarde in het economische verkeer. 
Voor de waardebepaling van uw woning is daarom gebruik gemaakt van de volgende verkoopcijfers 
van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht: 

 

Vergelijking vorige tijdvak                                                                                             Hoofdmenu 

Een vergelijking van de vastgestelde waarde naar waardepeildatum 1 januari 2016 met die van de 
vorige waardepeildatum, te weten 1 januari 2015, is niet relevant, omdat bij elke waardering de 
grondslag geheel onafhankelijk van de oude grondslag moet worden vastgesteld. Er is dan ook geen 
sprake van een verhoging of verlaging van de waarde, maar van een geheel nieuwe waarde. In de 
tussenliggende periode heeft er een waardeontwikkeling van woningen plaatsgevonden. Dit zal veelal 
echter individueel en per plaats afwijken van statistische gegevens. Daarom is bij de vaststelling van 
de waarde van uw woning uitgegaan van verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.  

 

Verkoop voor / na waardepeildatum                                                                             Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat waarde van uw woning te hoog is vastgesteld in verhouding tot een 
recent verkochte woning. Voor de waardebepaling op basis van de Wet WOZ wordt gebruik gemaakt 
van verkoopgegevens van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De 
door u genoemde transactie heeft echter niet plaatsgevonden rond de waardepeildatum. Hierdoor is 
deze verkoop niet goed bruikbaar voor de waardebepaling. De door ons gehanteerde verkoopprijzen 
van vergelijkbare woningen liggen dichter bij de waardepeildatum en geven daarom een betere 
afspiegeling van het waardeniveau van uw woning op de waardepeildatum. Deze verkoopprijzen 
wijzen uit dat de waarde van uw woning niet te hoog is vastgesteld. 

 

Verkoop in verhuurde staat                                                                                           Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw woning te hoog is vastgesteld in verhouding tot het 
bedrag waarvoor u de woning heeft verkocht. De door u genoemde verkoop is niet goed bruikbaar, 
omdat het een verkoop in verhuurde staat betreft. De waarde in het economische verkeer wordt 
bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak moet worden toegekend indien de eigendom 
daarvan zou kunnen worden overgedragen zonder dat daaraan beperkingen zijn verbonden en de 
koper de zaak in de staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou 
nemen. Dit is het bedrag dat de hoogste bieder zou willen betalen bij een verkoop die op de voor de 
onroerende zaak meest geschikte wijze plaatsvindt en die op de beste wijze is voorbereid.  
Een verkoop in verhuurde staat voldoet niet aan deze criteria. Het door u genoemde verkoopcijfer 
komt dus niet overeen met de waarde in het economische verkeer. 

 

Verkoopgegevens, aantal                                                                                              Hoofdmenu 

De Waarderingsintsructie schrijft voor dat er 3 vergelijkingsobjecten genoemd dienen te worden op 
het taxatieverslag. De Waarderingsinstructie is echter een instructie en geen wetgeving.  
In een casus bij het Gerechtshof Amsterdam van 28-4-2016 (nr. 15/0652, 
ECLI:NL:GHAMS:2016:1971) had de heffingsambtenaar afstand gedaan van één van de 
referentiepanden, waarop belanghebbende had aangegeven dat de waardebepaling slechts valide is 
bij 3 of meer referentiepanden. Het Hof overweegt dat tenminste 3 vergelijkingen de voorkeur 
verdient, omdat dan de overtuigingskracht van de waardering groter zou kunnen zijn, maar er bestaat 
geen rechtsregel die het gebruik van tenminste 3 vergelijkingen dwingend voorschrijft.  

 

Verkoopgegevens, eigen verkoopcijfer                                                                       Hoofdmenu 
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Nu de woning over een eigen verkoopcijfer beschikt is de economische waarde op de 
waardepeildatum beter en nauwkeuriger te bepalen dan wanneer de verschillen met de 
vergelijkingsobjecten bepaald moeten worden. Aangezien er geen aanleiding is om aan te nemen dat 
het verkoopcijfer van uw woning niet marktconform is, dient dit cijfer leidend te zijn bij de bepaling van 
de WOZ-waarde. Uitgaande van het verkoopcijfer van uw woning, en rekening houdend met de 
waardeontwikkeling tot aan de waardepeildatum, is gebleken dat de waarde van de woning te hoog / 
niet te hoog is bepaald.  

 

Verkoopgegevens, voldoende vergelijkbaar                                                               Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de gehanteerde vergelijkingspanden onvoldoende vergelijkbaar zijn 
met uw woning. Voor de waardebepaling op basis van de Wet WOZ wordt uitgegaan van 
verkoopgegevens van vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht. Deze 
woningen hoeven niet identiek te zijn aan uw woning. De genoemde vergelijkingpanden zijn goed 
vergelijkbaar met uw woning. Bij de waardebepaling wordt met de verschillen in grootte van de 
woning en de verschillen in kaveloppervlakte rekening gehouden. Daarnaast wordt met de 
aanwezigheid van dakkapellen, carports, garages, etc. rekening gehouden. Ook andere factoren, 
zoals ligging en de staat van onderhoud, worden bij de waardebepaling betrokken. 

 

Verkoopgegevens, extra onderbouwing                                                                      Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van uw woning is uitgegaan van 
verkoopgegevens van woningen die onvoldoende vergelijkbaar zijn. Voor de waardebepalingop basis 
van de Wet WOZ wordt uitgegaan van verkoopgegevens van vergelijkbare woningen die rond de 
waardepeildatum zijn verkocht. Deze woningen hoeven niet identiek te zijn aan uw woning. Bij de 
waardebepaling wordt namelijk rekening gehouden met verschillen in bijvoorbeeld de inhoud, de 
ligging, de perceeloppervlakte en de staat van onderhoud. Naast de oorspronkelijk gehanteerde 
verkoopgegevens heeft de taxateur geconstateerd dat ook de volgende vergelijkbare woningen rond 
de waardepeildatum zijn verkocht: 

 

Verkoopgegevens, nieuwe onderbouwing                                                                  Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van uw woning is uitgegaan van 
verkoopgegevens van woningen die onvoldoende vergelijkbaar zijn. Naar aanleiding van uw bezwaar 
heeft de taxateur geconstateerd dat de oorspronkelijk gehanteerde vergelijkingspanden inderdaad 
minder goed vergelijkbaar zijn met uw woning. Bij de hertaxatie is daarom uitgegaan van de volgende 
verkoopcijfers van beter vergelijkbare woningen: 

 

Verkoopgegevens, niet identiek                                                                                   Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van uw woning is uitgegaan van 
verkoopgegevens van woningen die onvoldoende vergelijkbaar zijn. Voor de waardebepaling in de 
zin van de Wet WOZ wordt uitgegaan van verkoopgegevens van vergelijkbare woningen die rond de 
waardepeildatum zijn verkocht. Deze woningen hoeven niet identiek te zijn aan uw woning. Bij de 
waardebepaling wordt namelijk rekening gehouden met verschillen in bijvoorbeeld de inhoud, de 
ligging, de perceeloppervlakte en de staat van onderhoud. De taxateur is van mening dat de 
oorspronkelijk gehanteerde vergelijkingspanden voldoende vergelijkbaar zijn en dat de waarde van 
uw woning gezien de verkoopcijfers van deze woningen, en rekening houdend met de verschillen, 
niet te hoog is vastgesteld. 

 

Verkoopgegevens, overzicht (waarde handhaven)                                                     Hoofdmenu 

 
 Uw woning Verkoop 1 Verkoop 2 Verkoop 3 

Soort woning     

Buurt     

Bouwjaar     

Inhoud     

Oppervlakte      

Bijgebouwen     

Verkoopdatum     

Verkoopprijs     

WOZ-waarde     
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Gelet op bovenstaande verkoopgegevens en rekening houdend met de onderlinge verschillen, is de 
waarde van uw woning niet te hoog vastgesteld. 

 

Verkoopgegevens, overzicht (waarde verminderen)                                                  Hoofdmenu 

 
 Uw woning Verkoop 1 Verkoop 2 Verkoop 3 

Soort woning     

Buurt     

Bouwjaar     

Inhoud     

Oppervlakte      

Bijgebouwen     

Verkoopdatum     

Verkoopprijs     

WOZ-waarde     

 
Gelet op bovenstaande verkoopgegevens en rekening houdend met de onderlinge verschillen, dient 
de waarde van uw woning te worden verminderd naar € xxx.xxx. 

 

Verkoopgegevens, ver van waardepeildatum                                                             Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van uw woning is uitgegaan van 
verkoopgegevens die ver van de waardepeildatum zijn gerealiseerd. Voor de waardebepaling op 
basis van de Wet WOZ wordt uitgegaan van verkoopgegevens van vergelijkbare woningen die rond 
de waardepeildatum zijn verkocht. In principe wordt geprobeerd gebruik te maken van transacties die 
binnen drie maanden voor of na de waardepeildatum zijn gerealiseerd. Indien binnen deze periode 
geen of onvoldoende transacties hebben plaatsgevonden, kan tevens gebruik worden gemaakt van 
verkoopcijfers die verder van de waardepeildatum zijn verwijderd. Bij de waardebepaling wordt 
vervolgens rekening gehouden met de waardeontwikkeling in de periode tussen de waardepeildatum 
en de verkoopdatum. 
 
Daarnaast kan een transactie ver na de waardepeildatum worden gebruikt om het effect van een 
gebeurtenis na de waardepeildatum (nieuwbouw, aanleg spoorlijn, enz.) op de waarde in het 
economische verkeer te illustreren. In een dergelijk geval wordt het verkoopcijfer niet gebruikt als 
rechtstreekse onderbouwing, maar als indicatie van de waardeontwikkeling. 
 
In de Waarderingsinstructie voor de jaarlijkse waardebepaling, welke is opgesteld door de 
Waarderingskamer, wordt in Deel II onder 3.1.1. "Taxatieverslag woningen" op blz. 99 vermeld dat 
voor een goede vergelijking de relevante objecten o.a. minimaal verkocht dienen te zijn "in de periode 
tussen een jaar voor en een jaar na de waardepeildatum". Voor categorieën woningen met weinig 
verkoopcijfers wordt zelfs een ruimere periode aanbevolen. 
 
Of: 
Voor een goede vergelijking dienen de relevante woningen in principe minimaal verkocht te zijn in de 
periode tussen een jaar voor en een jaar na de waardepeildatum. Voor categorieën woningen met 
weinig verkoopcijfers wordt een ruimere periode genomen. Met de waardeontwikkeling tot aan de 
waardepeildatum wordt rekening gehouden. 
 
Recente jurisprudentie: 
Gerechtshof Amsterdam 1-3-2016, nr. 15/00726, ECLI:NLGHAMS:2016918. Het verkoopcijfer van de 
woning zelf van 3 jaar voor de waardepeildatum wordt niet geschikt geacht ter onderbouwing van de 
waarde. Dit zou volgens het Hof anders kunnen zijn indien er verder geen geschikte vergelijkingen 
zouden zijn.  
Gerechtshof Amsterdam 23-6-2016. Nr. 15/00013, ECLI:NL:GHAMS:2016:2782. Het Hof acht de 
mate van vergelijkbaarheid van het referentieobject van groter belang dan het tijdsverloop (i.c. > 1,5 
jaar) tussen de waardepeildatum en de koopdatum. Daarbij gaat het om het moment van de 
koopovereenkomst en niet van de levering.  
Grechtshof Den Haag: 25-1-2017, nrs. BK-16/00369 t/m BK-16/00372. Het verkoopcijfer van het 
object zelf is 22 maanden van de waardepeildatum verwijderd, maar dit eigen verkoopcijfer geeft een 
veel nauwkeuriger indicatie van de marktwaarde dan de verkoopcijfers van vergelijkbare objecten, 
omdat er geen correcties voor kwaliteit, uitstraling e.d. gemaakt hoeven te worden.     



 Tekstblokken 2017 Gemeentelijke Belastingen en WOZ  
 

 

 56 

 

Verkoopgegevens, hoek- en rijwoningen                                                                     Hoofdmenu 

Hoekwoningen en rijwoningen zijn in principe goed vergelijkbaar, mits er met de relevante verschillen 
tussen de woningen rekening wordt gehouden. Alle woningen worden van hetzelfde bouwtype 
worden in dezelfde referentiegroep geplaatst, waarbij het het beste is naast rijwoningen ook een 
hoekwoning als referentieobject op te nemen. Over het algemeen hebben hoekwoningen wel een 
hogere waarde, maar dit komt doordat deze woningen veelal over meer grond beschikken. Indien 
men de objectieve verschillen tussen de woningen doorrekent is het niet zo dat hoekwoningen 
vanzelfsprekend meer opbrengen. 

 

Vraagprijzen                                                                                                                    Hoofdmenu 

In het kader van de Wet WOZ wordt de waarde bepaald aan de hand van werkelijk gerealiseerde 
verkoopcijfers van vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum en niet aan de hand van 
bijvoorbeeld vraagprijzen. Ook de periode hoelang een woning te koop staat is niet relevant. De 
onderbouwing van de WOZ-waarde kan dus slechts plaatsvinden aan de hand van relevante 
transacties. In dit verband kunnen de volgende verkoopcijfers worden genoemd: xxxxxx 

 

Wijzigingen tussen peildatum en tijdvak                                                                     Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van uw woning ten onrechte is uitgegaan van 
een aanbouw. Deze aanbouw was nog niet gereed op de waardepeildatum. Voor de waardebepaling 
op basis van de Wet WOZ wordt in principe uitgegaan van de situatie op de waardepeildatum. Indien 
echter in de periode tussen de waardepeildatum en het begin van het WOZ-jaar wijzigingen worden 
aangebracht aan de onroerende zaak, wordt de waarde op grond van artikel 18 lid 3 Wet WOZ 
bepaald uitgaande van de feitelijke situatie aan het begin van het tijdvak. Dit betekent concreet dat 
indien zich tussen de waardepeildatum 1 januari 2016 en het begin van het WOZ-tijdvak, te weten 1 
januari 2017, waarderelevante wijzigingen aan het object hebben voorgedaan (zoals bijvoorbeeld 
bouw, verbouw of verbetering), de waarde wordt bepaald inclusief de genoemde wijzigingen. Ten 
aanzien van uw woning is geconstateerd dat xxxxxxx. 

 

Waarde economisch verkeer                                                                                      Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de WOZ-waarde hoger is dan de waarde in het economische verkeer. 
De waarde in het economische verkeer wordt bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak 
moet worden toegekend indien de eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen zonder dat 
daaraan beperkingen zijn verbonden en de koper de zaak in de staat waarin deze zich bevindt, 
onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou nemen. Dit is het bedrag dat de hoogste bieder zou 
willen betalen bij een verkoop die op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze plaatsvindt 
en die op de beste wijze is voorbereid.  
Voor de waardebepaling is daarom uitgegaan van verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die rond 
de waardepeildatum zijn verkocht. Met betrekking tot de waardebepaling van uw woning is uitgegaan 
van de volgende verkoopcijfers: xxxxxx 

 
Waarde te laag                                                                                                                Hoofdmenu 

Sinds 1 oktober 2015 is er met de wijziging van artikel 29 van de Wet WOZ geen verschil meer 
tussen een bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde of een bezwaar tegen een te lage WOZ-
waarde. Bij een eventuele te lage waarde kan de waarde daarom nu ook worden verhoogd. Dit leidt 
wel tot hogere belastingaanslagen.   
 
Uit jurisprudentie komt onweerlegbaar naar voren dat de gemeente een bezwaar tegen een 
vermeende te lage WOZ-waarde niet meer niet-ontvankelijk kan verklaren. Voor bezwaar tegen een 
vermeende te lage WOZ-waarde is het wel nodig dat er een belang is. Hiervoor is een belang 
noodzakelijk zoals genoemd in artikel 28 lid 1 Wet WOZ. Het verkrijgen van een financiering is 
volgens de Rechtbank Overijssel geen belang in dit verband, omdat het geen verband houdt met de 
doorwerking van een wettelijk voorschrift (Rechtbank Overijssel 23-2-2016, nr. 15/2510, 
ECLI:NL:RBOVE:2016:617). 
Echter, doorgaans wordt een bezwaar tegen een mogelijk te lage WOZ-waarde wel ontvankelijk 
geacht na de wetswijziging. De belastingplichtige wordt geacht een belang te hebben bij het indienen 
van een bezwaarschrift, ook als daar een hogere waarde wordt bepleit. (Gerechtshof Arnhem – 
Leeuwarden 11-10-2016, nr. 15/01264, ECLI:NL:GHARL:2016:8122). Ook in deze zin Rechtbank 
Zeeland-West- Brabant 27-5-2016, nr 15/822, ECLINL:RBZWB:2016:3034 en Rechtbank Oost-
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Brabant 10-5-2016, nr. 15/2975, ECLI:NLRBOBR:2016:2353. 

 
Windturbines                                                                                                                   Hoofdmenu 

De invloed van nabijgelegen windturbines op de waarde van een woning is van veel zaken 
afhankelijk. Indien de woning zelf, of een vergelijkingsobject met een vergelijkbare ligging ten 
opzichte van de windturbine(s) verkocht is, wordt de eventuele invloed daarvan op de waarde geacht 
te zijn verdisconteerd in de genoemde transactie(s). Daarnaast is de komst van een windturbines of 
een windmolenpark doorgaans van tevoren duidelijk bekend gemaakt, waardoor de kopers van een 
woning veelal op de hoogte zijn of hadden moeten zijn van de komst van de windturbine(s). Verder is 
de afstand vanaf de woning tot aan de windturbine(s) bepalend, waarbij de eventuele slagschaduw 
en geluidsoverlast, alsmede de horizonvervuiling dient te worden meegenomen in het waardeoordeel.  
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5-4-2016 uitspraak gedaan in een zaak (nr. 14/00581, 
ECLI:NL:GHARL:2016:2677), waarbij de woning ruim 900 meter van een windmolenpark is 
verwijderd. Hiermee is niet vast komen te staan dat dat de woning last heeft van slagschaduw en 
geluidsoverlast en ook ten aanzien van het punt van horizonvervuiling is aannemelijk gemaakt dat 
daarvan niet kan worden gesproken. Ook van andere waardedrukkende factoren is niets vast komen 
te staan. Tevens blijkt uit vraagprijzen dat deze na de aankondiging van de komst van het 
windmolenpark niet zijn gedaald. Er wordt dan ook geen waardedruk verondersteld.   

 
Woonark                                                                                                                         Hoofdmenu 

Een woonark wordt beschouwd als een roerende zaak, waardoor er geen Onroerende zaakbelasting 
kan worden geheven. Ook als de woonark is vastgelegd met aan in de grond van de waterkavel 
verankerde meerpalen en is aangesloten op riolering en nutsvoorzieningen is er geen sprake van een 
duurzame vereniging met de bodem en evenmin met de oever. De woonark is daarom geen 
onroerende zaak (Hof 's-Hertogenbosch 30-12-2010 nr. 10/00046). 
De Hoge Raad heeft in haar arrest van 17-4-2012 inzake woonark (waterwoning Marina) bevestigd 
dat een zaak die blijkens zijn constructie bestemd is om te drijven, moet worden aangemerkt als een 
schip in de zin van 8:1 BW en in het algemeen een roerende zaak is. Dit geldt ook indien het schip 
geen zelfstandig drijfvermogen heeft. In casu was het schip bevestigd aan stabilisatiepalen om 
kantelen te voorkomen. Daarnaast waren voorzieningen als riolering, elektriciteit, water en gas 
middels flexibele koppelingen aanwezig.   

 
Woon/winkelpand                                                                                                          Hoofdmenu 

De waarde van de winkel is bepaald met behulp van de huurwaarde kapitalisatiemethode en de 
onzelfstandige woning met behulp van de vergelijkingsmethode. Het is echter niet juist om twee 
verschillende waarderingsmaatstaven toe te passen bij het waarderen van één object. De 
zelfstandige woningen waarmee de onzelfstandige woning is vergeleken zijn niet vergelijkbaar, omdat 
in de markt van dit soort panden de winkelfunctie de waarde grotendeels bepaalt. De onderbouwing 
van de toegekende waarde aan het woningdeel is daardoor niet aannemelijk. 
(Rechtbank Haarlem, 12-3-2012, nr. AWB 11/203).  

Courante Niet-Woningen 
 

Bruto jaarhuur                                                                                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde te hoog is vastgesteld in verhouding tot de daadwerkelijk 
betaalde huur. De waarde van het betreffende object is vastgesteld met behulp van de huurwaarde 
kapitalisatiemethode. De waarde wordt hierbij bepaald door de huurwaarde van het object te 
vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor. Voor de huurwaarde wordt uitgegaan van de bruto 
jaarhuur. Dit is de bruto huurwaarde per m² zoals die rond de waardepeildatum voor vergelijkbare 
objecten werd gerealiseerd. De gehanteerde huurwaarde kan dus afwijken van de daadwerkelijk 
betaalde huur. Voor de huurwaarde is onder andere aansluiting gezocht bij de gerealiseerde 
huurprijzen van de volgende objecten: 

 
Bruto vloeroppervlakte                                                                                                  Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling is uitgegaan van een onjuiste 
vloeroppervlakte. In uw bezwaarschrift gaat u uit van de netto verhuurbare vloeroppervlakte. Voor de 
waardebepaling in de zin van de Wet WOZ wordt echter gebruik gemaakt van de bruto 
vloeroppervlakte. Dat wil zeggen dat wordt uitgegaan van de buitenmaten. Hierdoor is het verschil 
met uw berekening te verklaren. 
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BAG  oppervlakte                                                                                                            Hoofdmenu 

De heffingsambtenaar heeft bij de vaststelling van de WOZ-waarde geen gebruik gemaakt van de 
gegevens uit de BAG. Het hof overweegt dat de meetinstructie waarmee de makelaarsorganisaties, 
de VNG en de Waarderingskamer de oppervlakte van de te waarderen onroerende zaken opmeten 
afwijkt van de door de heffingsambtenaar toegepaste NEN-2580 norm. Naar het oordeel van het hof 
leidt de door de heffingsambtenaar gehanteerde meetmethode niet tot een onjuiste uitkomst en is er 
geen verplichting voor de heffingsambtenaar om de BAG-oppervlakte te gebruiken bij de vaststelling 
van de WOZ-waarde van de onroerende zaak. 
(Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 december 2015, nr. 14/01251, ECLI:NL:GHARL:2015:9566). 

 

DCF-methode                                                                                                                  Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van het pand ten onrechte is bepaald door middel van de 
discounted-cash-flow-berekening. De DCF-methode wordt gebruikt voor de waardebepaling van 
objecten die wel een duidelijke waarde in het economische verkeer hebben, maar waarbij deze 
waarde onvoldoende tot uitdrukking komt in verkooptransacties of huurtransacties. Deze situatie doet 
zich bijvoorbeeld voor in gevallen waarin markttransacties niet alleen betrekking hebben op de 

onroerende zaak, maar tevens op de gehele bedrijfsvoering. De DCF-methode kan ook worden 
toegepast als de waarde in het economische verkeer van een object samenhangt met 
exploitatiemogelijkheden na gedane investeringen.  
 

Bij een waardebepaling conform de DCF-methode worden alle toekomstige inkomsten en uitgaven 
met betrekking tot de onroerende zaak meegenomen. Dit gebeurt door deze toekomstige inkomsten 
en uitgaven contant te maken naar de waardepeildatum. Voor deze berekening wordt in beginsel 
uitgegaan van een periode van 20 jaar, tenzij de verwachte levensduur van het betreffende pand 
korter is. Het te hanteren rentepercentage stemt in principe overeen met de algemene rentestand.  

 

Eindwaarde en objectonderdelen                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van het onderdeel xxxxxxxxxxxxxx te hoog is vastgesteld. 
Voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ ligt de nadruk op de eindwaarde en niet op de 
waarde van de verschillende objectonderdelen. Voor de waardebepaling is gebruik gemaakt van de 
huurwaarde kapitalisatiemethode. Hierbij wordt de waarde vastgesteld aan de hand van huur- en 
verkoopcijfers van vergelijkbare objecten rond de waardepeildatum. Daarnaast wordt eerst de totale 
waarde van het object vastgesteld en vervolgens wordt vanuit dit gegeven de waarde van de 
afzonderlijke onderdelen bepaald. Gelet op de gerealiseerde jaarhuur voor het betreffende object is 
de waarde niet te hoog vastgesteld. 

 
HWK-methode                                                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat het onduidelijk is hoe de waarde tot stand is gekomen. Bij het bepalen 
van de waarde in het economische verkeer van courante niet-woningen, zoals kantoren en winkels, 
wordt gebruik gemaakt van de huurwaarde kapitalisatiemethode. Hierbij wordt de waarde bepaald 
door de huurwaarde van het object te vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor. De huurwaarde 
wordt bepaald door de oppervlakte van het object te vermenigvuldigen met de huurprijs per m². De 
kapitalisatiefactor wordt afgeleid uit beschikbare marktinformatie. Hiervoor wordt van een 
vergelijkbaar object, waarvan een verkoopprijs van rond de waardepeildatum bekend is, de 
huurwaarde getaxeerd. Vervolgens wordt de verkoopprijs door de totale huurwaarde gedeeld, 
hetgeen de kapitalisatiefactor oplevert. Deze factor wordt vervolgens, na eventuele correcties, ook 
gebruikt voor vergelijkbare objecten. 

 
Kapitalisatiefactor                                                                                                          Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde te hoog is vastgesteld omdat geen rekening is gehouden 
met invullen wat van toepassing is. Voor de waardebepaling van uw onroerende zaak heeft de 
gemeente gebruik gemaakt van de huurwaarde kapitalisatiemethode. Hierbij wordt de waarde 
bepaald door de huurwaarde van het object te vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor. Bij het 
berekenen van de factor wordt onder andere rekening gehouden met: 
 

 De functionaliteit en doelmatigheid van het object; 

 Het leegstandsrisico's en mutatiegraad; 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2015:9566
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 Het opslagpercentage ter afdekking van risico's; 

 De onderhoudslasten; 

 De exploitatielasten (zoals verzekeringen, beheerkosten en belastingen). 
 
Bij de waardebepaling is dus reeds voldoende rekening gehouden met invullen wat van toepassing is. 

 

Objectafbakening, correct                                                                                             Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling is uitgegaan van een onjuiste 
objectafbakening. Volgens artikel 16 van de Wet WOZ wordt een gebouwd eigendom of een gedeelte 
van een gebouwd eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te 
worden gebruikt, als één onroerende zaak aangemerkt.Ten aanzien van het onderhavige object is 
gebleken dat xxxxxxxxxxxxx.  Gelet op het voorgaande is uw onroerende zaak terecht aangemerkt 
als een zelfstandig WOZ-object. 

 

Objectafbakening, splitsing                                                                                          Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van uw onroerende zaak is uitgegaan van 
een onjuiste objectafbakening. Volgens u is sprake van meerdere WOZ-objecten. Naar aanleiding 
van uw bezwaar heeft de taxateur geconstateerd dat de oorspronkelijke waardebepaling inderdaad is 
gebaseerd op een foutieve afbakening. Bij de waardebepaling voor de Wet WOZ wordt elke 
zelfstandige eenheid als een afzonderlijke onroerende zaak gezien en dus afzonderlijk gewaardeerd. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat uw onroerende zaak moet worden gesplitst in twee zelfstandige 
objecten. Op grond hiervan dient de waarde van het oorspronkelijke object te worden verminderd 
naar € xxx.xxx. Voor het nieuw ontstane WOZ-object zal binnenkort een afzonderlijke 
waardebeschikking en aanslag aan u worden verzonden.  

 

Objectafbakening, samenvoeging                                                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van de betreffende objecten is uitgegaan van 
een onjuiste objectafbakening. Volgens u dienen de betreffende onroerende zaken te worden 
samengevoegd tot één zelfstandig WOZ-object. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de taxateur 
geconstateerd dat de oorspronkelijke waardebepaling inderdaad is gebaseerd op een foutieve 
afbakening. De betreffende objecten behoren naar omstandigheden beoordeeld bij elkaar en dienen 
te worden samengevoegd tot één zelfstandig WOZ-object. Op grond hiervan worden de 
beschikkingen en de aanslagen voor de oorspronkelijke objecten vernietigd. Voor het nieuwe, 
samengevoegde object zult u binnenkort een nieuwe beschikking en aanslag ontvangen. Tegen deze 
nieuwe beschikking kan opnieuw bezwaar worden gemaakt.  

 
Objectafbakening, kantoorverzamelgebouw  I                                                           Hoofdmenu 

Een kantoorverzamelgebouw bestaat uit verhuurbare eenheden. Om echter te kunnen worden 
beschouwd als een afzonderlijk WOZ-object dient er sprake te zijn van afsluitbaarheid van de 
eenheid en van een aantal voorzieningen. De minimumvoorzieningen van een zelfstandige 
kantoorruimte bestaan naar het oordeel van de rechtbank (’s Gravenhage 17-11-2011, LJN: BU 
8474) uit een toilet en een (eenvoudige) pantry. Nu is gebleken dat er ten aanzien van de 
onderhavige kantoorruimte ……….sprake is van dergelijke minimumvoorzieningen, zal …… 

 
Objectafbakening, kantoorverzamelgebouw  II                                                          Hoofdmenu 

Een kantoorverzamelgebouw bestaat uit verhuurbare eenheden, waaronder kamers zonder verdere 
voorzieningen. Een ruimte waar een wezenlijke voorziening als een toilet ontbreekt kan niet worden 
gezien als een ruimte welke ervoor bestemd is om afzonderlijk te worden gebruikt. Het toerekenen 
van een onverdeeld deel in het gebouw verandert daaraan niets. Dit kan pas als is vastgesteld dat er 
sprake is van een zelfstandig gedeelte. Het begrip ‘elders in het gebouw aanwezige’ moet in dit 
verband worden opgevat als ‘buiten het afsluitbare gedeelte gelegen’. Als de betreffende voorziening 
daar is gelegen heeft de gebruiker niet ‘de beschikking’ over deze voorziening.  
(Gerechtshof Arnhem, 15-1-2013, nr 12/00254).In een andere casus had de gemeente het 
kantoorgebouw als 1 object gewaardeerd. Delen werd verhuurd en zijn afsluitbaar en beschikken 
over een kleine pantry, maar hebben geen eigen toiletvoorziening. Het Hof overweegt dat nu de 
verhuurde kantoorruimte niet beschikt over een toiletruimte binnen het afsluitbare deel, niet kan 
worden gezegd dat dit deel van het kantoorgebouw blijkens zijn indeling is bestemd om als een 
afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Hieraan doet niet af dat de huurder in feite als enige gebruik 
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heeft gemaakt van de gemeenschappelijke toiletruimte. Het kantoorpand is juist afgebakend. 
(Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 augustus 2016, nr. 15/00722, ECLI:NL:GHARL:2016:7171) 

 

Oud huurcontract                                                                                                           Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde te hoog is vastgesteld in verhouding tot de daadwerkelijk 
betaalde huurprijs. De waarde van het betreffende object is vastgesteld met behulp van de 
huurwaarde kapitalisatiemethode. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de huur- en verkoopcijfers van 
vergelijkbare objecten rond de peildatum. De door u betaalde huurprijs is gebaseerd op een 
huurcontract dat reeds jaren geleden is afgesloten en jaarlijks wordt geïndexeerd. Dit huurcontract is 
daarom niet meer actueel en de door u betaalde huurprijs is niet geheel marktconform.  

 
Overgrond                                                                                                                       Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde te hoog is vastgesteld, omdat ten onrechte is uitgegaan van 
extra grond / een verharding / een omheining. Voor de waardebepaling van courante niet-woningen 
wordt gebruik gemaakt van de huurwaarde kapitalisatiemethode. Hierbij zit de waarde van de grond 
in principe verdisconteerd in de huurwaarde. Voor de waardebepaling wordt uitgegaan van een 
perceel grond dat 2 tot 3 maal het bebouwde oppervlak bedraagt. Indien de werkelijke 
perceeloppervlakte hoger is, wordt deze grond als extra grond meegenomen in de waardebepaling. 
Aangezien de verharding en de omheining niet behoren tot de ondergrond van de gebouwen, zijn 
deze onderdelen terecht gewaardeerd. 

 
Privacy huurgegevens                                                                                                   Hoofdmenu 

In uw bezwaar vraagt u om toezending van de huurgegevens van een aantal vergelijkbare objecten. 
Bij de toezending van huurgegevens moeten de algemene regels van privacybescherming in acht 
worden genomen. Er moet een afweging worden gemaakt tussen het belang van degene die om het 
waardegegeven verzoekt en de privacybescherming van degene waarvan het waardegegeven wordt 
gevraagd. Op grond van deze afweging worden alleen die huurgegevens verstrekt die gepubliceerd 
zijn in vakbladen (bijvoorbeeld Vastgoedmarkt). Overige huurgegevens worden niet verstrekt. 

Op 3 oktober 2016 heeft de Rechtbank Noord Nederland echter een uitspraak gedaan inzake het 
anonimiseren van de referentieobjecten door een gemeente in een WOZ-procedure. Daarbij was 
alleen de huurprijs bekend gemaakt en slechts bij benadering de vloeroppervlakte, de datum van 
ingang van de huur en de locatie. Ter zake van de specifieke adresgegevens en nadere 
huurgegevens van de drie vergelijkingsobjecten heeft de gemeente onder verwijzing naar artikel 8:29 
van de Awb meegedeeld dat uitsluitend de rechtbank hiervan kennis mag nemen. Het betreft volgens 
de gemeente privacy- en concurrentiegevoelige informatie. De huurcijfers worden volgens de 
gemeente verkregen onder de strikte voorwaarde van discretie. De gemeente stelt dat, zou hij dit 
vertrouwen schenden, dan het belang van één enkele partij zwaarder zou wegen dan het belang van 
de gemeente om huurcijfers te kunnen verzamelen. De rechtbank oordeelt dat de gemeente de 
referentieobjecten niet mag anonimiseren. Bij de beoordeling van de vraag of verweerder met succes 
een beroep doet op gewichtige redenen om de gegevens niet te vertrekken, stelt de rechtbank voorop 
dat belanghebbende zonder de adresgegevens van de vergelijkingsobjecten niet kan controleren of 
de WOZ-waarde op het juiste bedrag is vastgesteld en niet is na te gaan of op de juiste wijze met 
eventuele verschillen in objectkenmerken rekening is gehouden. Bekendmaking is toegestaan als dit 
niet verder gaat dan noodzakelijk is voor het voeren van bestuursrechtelijke procedures over de 
juistheid van opgelegde WOZ-beschikkingen. De rechtbank wijst erop dat van bekendmaking moet 
worden onderscheiden openbaarmaking, zijnde bekendmaking aan een ieder. De rechtbank wijst de 
gemeente er verder op dat de geheimhoudingsplicht niet geldt indien enig wettelijk voorschrift tot de 
bekendmaking verplicht. Artikel 8:42 van de Awb is zo'n voorschrift. Naast artikel 8:29 van de Awb 
heeft de in artikel 2:5 van de Awb opgenomen geheimhoudingsplicht van de gemeente dus geen 
zelfstandige functie (Rechtbank Noord-Nederland 6-9-2016 nr. 15/2832 
LJN ECLI:NL:RBNNE:2016:4026). 

 
Referentiestelsel niet-woningen                                                                                   Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde te hoog is vastgesteld gelet op een lager huurcijfer van een 
vergelijkbaar pand. Voor de waardebepaling in de zin van de WOZ is op basis van een analyse van 
alle huur- en verkoopprijzen binnen de gemeente een referentiestelsel voor niet-woningen opgezet. 
Binnen dit referentiestelsel zijn voorbeeldtaxaties opgenomen op basis van bruikbaar geachte 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2016:7171
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBNNE%3A2016%3A4026
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verkoop- en verhuurtransacties rond de waardepeildatum. Deze taxaties hebben vervolgens als 
leidraad gediend voor de taxaties van de overige objecten binnen de gemeente. Voor de 
waardebepaling is dus uitgegaan van huurcijfers van meerdere vergelijkbare objecten. Het feit dat 
één object voor een lager bedrag wordt verhuurd, betekent daarom niet direct dat de waarde van uw 
onroerende zaak te hoog is vastgesteld. 

 
Vergelijking vorige tijdvak                                                                                             Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde van uw onroerende zaak te veel is gestegen ten opzichte 
van het vorige tijdvak. De WOZ-waarde zoals deze voor het WOZ-jaar 2016 gold, was gerelateerd 
aan het waardeniveau van onroerende zaken op de waardepeildatum 1 januari 2015. De waarde 
zoals deze voor het WOZ-jaar 2017 is vastgesteld, betreft de waarde op de waardepeildatum 1 
januari 2016. Vergelijking van de huidige waarde met een eerdere vastgestelde waarde is niet juist, 
aangezien de waarde bij iedere waarderingsronde onafhankelijk van eerdere waardebepalingen 
wordt vastgesteld. In de tussenliggende periode heeft er een waardeontwikkeling plaatsgevonden. Dit 
zal veelal echter individueel en per plaats afwijken van statistische gegevens. Daarom is bij de 
vaststelling van de waarde van het pand uitgegaan van relevante marktgegevens. 

 
Economische situatie / crisis bedrijven                                                                       Hoofdmenu 

Het is bekend dat de marktprijzen van objecten als de onderhavige al enige tijd onder druk staan. De 
gemeente heeft de waarde voor de WOZ-beschikking van dit jaar bepaald naar het waardeniveau op 
de waardepeildatum 1 januari 2016. De economische waarde wordt geacht tot uiting te komen in de 
relevante transacties die rond de waardepeildatum zijn gerealiseerd. Of en in hoeverre de 
economische situatie op de waardepeildatum invloed heeft op de huur- en verkoopprijzen van een 
individueel object is niet aan de hand van gemiddelden te bepalen, uitgaande van een vorige WOZ-
waarde. Wel wordt er rekening gehouden met de waardeontwikkeling om een transactieprijs te 
corrigeren tot de economische waarde op de waardepeildatum.   

 
Waarderingsficties verhuurde courante niet-woning                                                  Hoofdmenu 

De heffingsambtenaar had de WOZ-waarde van een kantoorpand gelijkgesteld aan het 
aankoopbedrag. Door voor de waardebepaling rechtstreeks uit te gaan van de verkoopprijs die tot 
stand was gekomen met inachtneming van de op de waardepeildatum bestaande huurovereenkomst, 
kunnen daardoor de WOZ-waarden van identieke beleggingspanden behoorlijk van elkaar 
verschillen. En dat alleen omdat de inhoud van de lopende huurcontracten onderling verschilt of 
omdat het ene pand wel verhuurd is en het andere leeg staat. Volgens de Hoge Raad is dit in strijd 
met de objectivering die met de overdrachts- en verkrijgingsficties in de Wet WOZ is beoogd. De 
vereiste waardering naar objectieve maatstaven wordt bereikt door ervan uit te gaan dat het pand op 
de waardepeildatum vrij opleverbaar wordt verkocht aan de meestbiedende gegadigde. De Hoge 
Raad oordeelde dat dit ook geldt voor panden waarvoor beleggers de beste gegadigden zijn. De 
Hoge Raad vernietigde de uitspraak van het hof die het hoger beroep nog ongegrond had verklaard. 
Hoge Raad, 25 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:982.  
 
Incourante Niet-Woningen 

 
Actuele bouwkosten                                                                                                      Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde te hoog is vastgesteld in verhouding tot de daadwerkelijke 
bouwkosten van het pand. Voor het berekenen van de vervangingswaarde van de opstallen wordt 
uitgegaan van de actuele bouwkosten volgens moderne bouwmethoden voor een in beginsel identiek 
vervangend object. Op deze vervangingswaarde vindt een correctie plaats voor technische en 
functionele veroudering. Hierdoor kunnen de door de gemeente gehanteerde bouwkosten afwijken 
van de feitelijke bouwkosten ten tijde van de bouw. 

 

Bedrijfswaarde                                                                                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling ten onrechte is uitgegaan van de 
bedrijfswaarde. Als in een bepaalde branche of bedrijfstak geen vergelijkbare investeringen in 
onroerende zaken plaatsvinden en de bedrijfsresultaten in de gehele branche of bedrijfstak slecht 
zijn, kan voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ de bedrijfswaarde worden toegepast. In 
dat geval wordt voor de waardebepaling uitgegaan van de bedrijfsresultaten van het bedrijf. 
Als er sprake is van een structureel verlies dat niet het gevolg is van de aard en bestemming van het 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2014:982&keyword=13%2f04068
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object en/of van de economische situatie in de bedrijfstak, moet er worden geabstraheerd van van de 
omstandigheden die alleen de ondernemer betreffen en niet de onderneming (Rechtbank Gelderland 
10-9-2013, nrs. AWB 12/5867 t/m 12/5872).   

 
Bedrijfswaarde                                                                                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling ten onrechte is uitgegaan van de 
bedrijfswaarde. Als in een bepaalde branche of bedrijfstak geen vergelijkbare investeringen in 
onroerende zaken plaatsvinden en de bedrijfsresultaten in de gehele branche of bedrijfstak slecht 
zijn, kan voor de waardebepaling in de zin van de Wet WOZ de bedrijfswaarde worden toegepast. In 
dat geval wordt voor de waardebepaling uitgegaan van de bedrijfsresultaten van het bedrijf. 

  
Bedrijfswaarde, waardering zwembad / stadion                                                         Hoofdmenu 

Een kostendekkende exploitatie van een zwembad is niet mogelijk, waardoor een waardebepaling 
met behulp van de bedrijfswaarde mogelijk zou kunnen zijn. Indien er echter sprake is van een object, 
welke naast een commerciële doelstelling ook een maatschappelijke functie heeft, dient de 
bedrijfswaarde niet te worden bepaald. Een zwembad heeft ook een maatschappelijke functie. In dit 
geval dient de waarde daarom te worden bepaald op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde 
(Rechtbank Noord Holland 2-5-2014 AWB 12/4420 en 12/4421).  
 
In vergelijkbare zin een casus waarin een zwembad weliswaar wordt geëxploiteerd op commerciële 
basis, maar jaarlijks subsidie ontvangtr voor maatschappelijke doeleinden. Zonder deze bijdrage zou 
de exploitatie van het zwembad structureel verliesgevend zijn. De omstandigheid dat een 
commercieel rendabele exploitatie van het zwembad wellicht mogelijk zou zijn geweest als aan de 
subsidieverlening geen voorwaarden waren verbonden, doet hier niet aan af. Bij de toetsing van de 
vraag op welke wijze het zwembad wordt geëxploiteerd kan de subsidie met de daaraan verbonden 
maatschappelijke doelstellingen niet worden weggedacht. Het zwembad kan daarom niet op de 
bedrijfswaarde worden gewaardeerd (Hof Amsterdam 24-Dec-2015 nr. 14/00901, 
JN ECLI:NL:GHAMS:2015:5642). 
 
In vergelijkbare zin Gerechtshof ’s Hertogenbosch 7-11-2013, nr. 11/00268 inzake een 
voetbalstadion. De voortdurende negatieve exploitatie en het streven naar dusdanige opbrengsten 
dat het stadion kan blijven bestaan, maakt dat er niet slechts sprake is van een winstdoelstelling. Dit 
betekent dat de gecorrigeerde vervangingswaarde in plaats van de bedrijfswaarde als 
waarderingsmethodiek moet worden gehanteerd.     

 
Technische veroudering                                                                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met de 
technische veroudering. De waarde van uw onroerende zaak is vastgesteld op de gecorrigeerde 
vervangingswaarde. Voor de technische veroudering wordt eerst de te verwachten levensduur van de 
onroerende zaak vastgesteld bij normaal onderhoud. Deze te verwachte levensduur wordt berekend 
vanaf het jaar van oplevering, waarbij rekening wordt gehouden met eventueel latere inzichten in de 
levensduur. Vervolgens het afschrijvingspercentage bepaald aan de hand van het bouwjaar, de 
verwachte levensduur, eventuele renovaties en de restwaarde van het object. Met de technische 
veroudering is na controle voldoende rekening gehouden. 

 
Functionele veroudering                                                                                               Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met de 
functionele veroudering. De waarde van uw onroerende zaak is vastgesteld op de gecorrigeerde 
vervangingswaarde. Hierbij wordt onder rekening gehouden met de functionele veroudering van de 
onroerende zaak. Bij het vaststellen van de bepaling van de functionele veroudering wordt rekening 
gehouden met: 
 
Economische veroudering 
Bestaat er nog behoefte aan het object gelet op economische en/of maatschappelijke ontwikkelingen. 
 
Verouderde bouwwijze 
Kan het object volgens moderne bouwmethoden goedkoper worden gebouwd? 
 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3AGHAMS%3A2015%3A5642
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Belemmering in gebruiksmogelijkheden (doelmatigheid) 
Worden de normale activiteiten van een organisatie belemmerd door een ondoelmatige inrichting van 
de ruimte. Bij het bepalen van de belemmeringen dient rekening te worden gehouden met eventuele 
alternatieve aanwendingsmogelijkheden. 
 
Excessieve gebruikskosten 
Is bij een niet volledig functioneel gebouw sprake van meer dan gemiddelde kosten (bijvoorbeeld 
onderhoudskosten, energiekosten en stookkosten). Deze kosten mogen alleen in aanmerking worden 
genomen als er geen subsidies worden ontvangen.  
 
Bij de waardebepaling is dus reeds voldoende rekening gehouden met de functionele veroudering. 

 
Functionele veroudering WAKA                                                                                   Hoofdmenu 

U heeft aangegeven dat er onvoldoende rekening is gehouden met de functionele veroudering van 
het pand. Naar aanleiding van een onderzoek door de Waarderingskamer is er in 2011 al een advies 
uitgekomen om voorzichtig met de functionele afschrijving om te gaan, aangezien bij de technische 
afschrijving al rekening is gehouden met de functie van het gebouw en de teruglopende 
functionaliteit. Er zou daarom in weinig gevallen reden zijn voor een extra functionele afschrijving, 
tenzij er sprake is van bijzondere situaties. De onderhoudsgevoeligheid, de gedateerdheid, het niet 
meer voldoen aan de huidige bouwkundige eisen en de hoge energiekosten van het pand houden 
verband met het bouwjaar. Dit is namelijk inherent aan de bouwperiode van het pand in combinatie 
met de opgetreden veroudering van het geheel en kan daarom niet als een bijzondere situatie 
worden beschouwd. Uit taxatiegegevens is gebleken dat er bij de waardebepaling wel / geen 
rekening is gehouden met een functionele afschrijving voor het pand.  
 
Uit jurisprudentie is (nog) niet gebleken dat dit een rol speelt. Niettemin heeft de Hoge Raad in het 
arrest van 10-7-2015 (14/05141, ECLI:NL:HR:2015:1776) overwogen dat van excessieve 
gebruikskosten pas sprake is als de gebruikskosten van een onroerende zaak in betekenende mate 
(meer dan 10%) uitgaan boven de gebruikskosten van vergelijkbare objecten met dezelfde aard en 
bestemming.  

 
Gecorrigeerde vervangingswaarde                                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat het onduidelijk is hoe de waarde van uw onroerende zaak is 
vastgesteld. Bij incourante objecten wordt voor de waardebepaling uitgegaan van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde. Dit is de geactualiseerde vervangingswaarde van de opstallen op de 
waardepeildatum, rekening houdend met de afschrijving voor functionele en technische veroudering. 
De technische veroudering is gebaseerd op de verstreken en resterende gebruiksduur en de 
restwaarde, en wordt nog gecorrigeerd met een factor wegens functionele veroudering. Deze 
functionele veroudering is gebaseerd op de componenten economische veroudering, verouderde 
bouwwijze, belemmering in de gebruiksmogelijkheden en de excessieve gebruikskosten. Voor de 
waardering van de grond is uitgegaan van uitgifteprijzen die de gemeente op de peildatum hanteerde 
voor grond met een vergelijkbare bestemming, ligging en kavelgrootte. 

 
Grondwaarde incourant                                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat het onduidelijk is hoe de waarde van de grond is vastgesteld. Conform 
de Waarderingsinstructie wordt de grondwaarde berekend door middel van de vergelijkingsmethode, 
rekening houdend met de op de zaak rustende bestemming, locatie en oppervlakte van het object. De 
oppervlakte dient volgens de Waarderingskamer te worden vermenigvuldigd met de door de 
gemeente gehanteerde uitgifteprijzen op de peildatum voor grond met gelijke bestemming, ligging en 
kavelgrootte. Hierbij kan het gehele perceel tegen de uitgifteprijs worden gewaardeerd of een 
onderscheiding in grond en restgrond worden gemaakt. Per saldo zal het resultaat ongeveer 
hetzelfde moeten zijn. Bij de berekening van de waarde van de grond worden daarop aangebrachte 
terreinvoorzieningen niet meegenomen. De waarde van deze voorzieningen komt tot uitdrukking in de 
waarde van de opstal, de waarde van de infrastructuur of de waarde van het verhard terrein.  

 
Incourante objecten                                                                                                       Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van uw onroerende zaak ten onrechte is 
uitgegaan van de gecorrigeerd vervangingswaarde. De gecorrigeerde vervangingswaarde wordt 
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vooral gebruikt voor de waardebepaling van onroerende zaken die naar hun aard en bestemming 
bestemd zijn om te worden gebruikt ten behoeve van:  
 

 De opwekking, productie, transport of distributie van energie en energiedragers; 

 De zuivering van riool- en ander afvalwater; 

 De winning van delfstoffen; 

 Het geven van onderwijs; 

 De verzorging van zieken, gebrekkigen of bejaarden. 
 
Gelet op het bovenstaande is voor de waardebepaling terecht uitgegaan van de gecorrigeerde 
vervangingswaarde. 

 
Kerkenvrijstelling                                                                                                          Hoofdmenu 

Voor de WOZ-waardebepaling geldt een vrijstelling voor kerkgebouwen in het geval indien het 
gebouw in hoofdzaak (70% of meer) is bestemd voor openbare erediensten en/of openbare 
bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen 
van zodanige onroerende zaken die dienen als woning. Voor het antwoord op de vraag of het 
gebouw voor tenminste 70% voor de erediensten of bezinningssamenkomsten worden gebruikt, is 
bepalend in welke mate de inhoud van de te onderscheiden gebruiksdoeleinden aan dat gebruik 
wordt toegekend. Andere (verenigings)activiteiten dan het houden van erediensten vallen nadrukkelijk 
buiten de vrijstelling. Dit geldt zelfs voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van niet 
specifiek religieuze aard.  

 
Vervangingswaarde en waarde economisch verkeer                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat voor de waardebepaling van uw onroerende zaak ten onrechte is 
uitgegaan van de gecorrigeerd vervangingswaarde. De Wet WOZ bepaalt dat de waarde van een 
onroerende zaak, niet zijnde een woning of een rijksmonument, wordt bepaald op de gecorrigeerde 
vervangingswaarde als deze hoger is dan de waarde in het economische verkeer. Bij de bepaling van 
de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt rekening gehouden met de aard en de bestemming van 
de zaak en met de technische en functionele veroudering. Gelet op het bovenstaande is voor de 
waardebepaling terecht uitgegaan van de gecorrigeerde vervangingswaarde. 

 
Waardebepaling inclusief of exclusief BTW                                                                Hoofdmenu 

Strikt genomen moet bij ieder object waarvoor de gecorrigeerde vervangingswaarde wordt berekend, 
de BTW-positie van de eigenaar worden nagegaan. De Hoge Raad verwoordt dat als volgt: “de 
gecorrigeerde vervangingswaarde is te stellen op de waarde die de onroerende zaak in economische 
zin heeft voor de eigenaar, maar dit gaat niet zover dat deze waarde kan worden beperkt door een 
door de eigenaar toegepaste BTW besparende constructie waarvan onderdeel uitmaakt dat de 
economische eigendom van het object vóór de ingebruikneming wordt overgedragen. Met BTW-
besparende constructies wordt dus geen rekening gehouden” (Hoge Raad, 3 december 1997, nr. 32 
353, Belastingblad 1998, blz. 191). Het al of niet meenemen van BTW in de waardeberekening is niet 
afhankelijk van de rechtspersoon van de eigenaar, maar van het antwoord op de vraag of de 
activiteiten die de eigenaar zich ten doel stelt, dan wel uitvoert, voor de Wet op de omzetbelasting 
1968 een belastbaar feit opleveren. Dit kan er toe leiden dat de eigenaar ten aanzien van het 
betrokken object volledig BTW-plichtig is, maar ook dat de eigenaar ten aanzien van het object 
slechts deels BTW-plichtig is. In de meeste gevallen zal het correct zijn om bijvoorbeeld scholen en 
medische- en verzorgingsactiviteiten inclusief BTW te taxeren. Echter, een privé school en een privé 
kliniek zullen veelal wel BTW plichtig zijn. De taxateur zal hier zonodig een onderzoek naar moeten 
doen.   

 
Werktuigenvrijstelling                                                                                                    Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling geen rekening is gehouden met de 
werktuigenvrijstelling. De werktuigenvrijstelling schrijft voor dat bepaalde onderdelen van een 
gebouwd eigendom buiten de waardebepaling in het kader van de Wet WOZ blijven. In artikel 220d 
eerste lid, onderdeel j van de Gemeentewet staat het volgende: 
 
'In afwijking in zoverre van artikel 220c wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 
onroerendezaakbelastingen buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de 
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bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van werktuigen die van een onroerende 
zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt 
toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken.’ 
 
De werktuigenvrijstelling is alleen van toepassing als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
 
1. Er is sprake van een onroerend werktuig. 
2. Het kan worden afgescheiden zonder beschadiging van betekenis aan het werktuig. 
3. Het werktuig is niet op zichzelf als gebouwd eigendom aan te merken. 
4. Het betreft een hulpmiddel bij het bewerken, vervaardigen of verplaatsen van iets.  

(Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20-9-2013, nr. 12/00837). 
 
Alleen werktuigen die aan deze voorwaarden voldoen zijn vrijgesteld. 

 
Werktuigenvrijstelling ziekenhuis                                                                                Hoofdmenu 

De Taxatiewijzer ziekenhuizen houdt als het gaat om de waardering van de installaties niet op de 
juiste wijze rekening met de werktuigenvrijstellling. Indien wordt beweerd dat in de Taxatiewijzer 
gebruikte kengetallen niet mede de waarde is begrepen van vrijgestelde werktuigen, moet dit worden 
aangetoond dan wel aannemelijk worden gemaakt. De Taxatiewijzer geeft geen inzicht in de aard en 
eigenschappen van de installaties die bij de berekening van de kengetallen in aanmerking zijn 
genomen. In de Taxatiewijzer wordt weliswaar opgemerkt dat voldoende rekening wordt gehouden 
met de werktuigenvrijstelling, maar deze conclusie wordt nergens onderbouwd.  
Gerechtshof Amsterdam 26-11-2015, zaaknr. 14/00421, ECLI:NL:GHAMS:2015:5017. 
 
Ook: Hoge Raad 6-2-2015: nr. 14/02425, ECLI:NL:HR:2015:219: 
Bepaalde installaties in ziekenhuizen voldoen aan het begrip werktuig en voldoen aan de kwalificaties 
voor de werktuigenvrijstelling. De omstandigheid dat veel van de installaties zijn aangebracht 
vanwege extra wettelijke eisen voor de gezondheidszorg staan hier niet aan in de weg. De installaties 
vallen onder de werktuigenvrijstelling als zij hoofdzakelijk dienstbaar zijn aan het medisch proces dat 
in het ziekenhuis plaatsvindt. Genoemd zijn in dit verband licht- en luchtbehandelingsinstallaties en 
deze worden doorgaans niet als vrijgestelde werktuigen aangemerkt, ook al moeten deze om 
medische redenen aan stringente eisen voldoen. 
 
Inmiddels is de Taxatiewijzer verzorging aangepast voor het jaar 2017. Ook voor andere zorgobjecten 
zoals verpleeghuizen en ook voor laboratoria is er sprake van invloed van de werktuigenvrijstelling, 
maar in mindere mate. Het gaat om een groot aantal archetypen in de N-, L- en F klasse. De 
restwaarde van de installaties wordt aangepast tot 15% en de bouwkosten van de installaties naar 
maximaal 28%. Dit is met name relevant indien er nog ‘oude gevallen’ behandeld moeten worden.  

 
Werktuigenvrijstelling zonnepark                                                                                Hoofdmenu 

Een zonnepark betaat uit een zonnekrachtinstallatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonne-
energie door middel van zonnepanelen. De panelen zijn in de grond bevestigd en via kabels en 
verzamelboxen verbonden met een transaformator waarin de opgewekte stroom wordt omgezet en 
vervolgens geleverd aan de afnemers. In geding is datgene dat onder de werktuigenvrijstelling valt en 
wat niet.  
De zonnepanelen, de profielen en het onderstel vormen zowel visueel als functioneel een 
onlosmakelijk geheel met de overige onderdelen van het zonnepark op het terrein, zoals de 
transformator, de verzamelboxen en de bekabeling die alle onderdelen met elkaar verbindt. Op grond 
hiervan is de rechtbank van oordeel dat het zonnepark als geheel naar aard en inrichting is bestemd 
om duurzaam ter plaatse te blijven, welke bestemming ook naar buiten kenbaar is. Aan de 
bestemming om duurzaam ter plaatse te blijven doet niet af dat de zonnepanelen, de stalen profielen 
en het onderstel door eenvoudige demontage naar een andere locatie kunnen worden verplaatst. 
Evenmin doet hieraan af dat het zonnepark op gepachte grond is gerealiseerd. De 
werktuigenvrijstelling is niet van toepassing op het zonnepark als geheel, omdat die vrijstelling niet 
van toepassing is op de (onder)grond van het zonnepark. Bovendien vormen de zonnepanelen, de 
profielen, het onderstel, de bekabeling en verzamelboxen tezamen de zonnekrachtinstallatie. Die 
installatie is aan te merken als een op zichzelf gebouwd eigendom zodat de vrijstelling voor dat 
geheel niet geldt. Ook het transformatorhuisje heeft te gelden als een op zichzelf gebouwd eigendom. 
Naar het oordeel van de rechtbank mist de werktuigenvrijstelling toepassing op de zonnepanelen, 
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omdat de zonnekrachtinstallatie haar herkenbaarheid verliest als de zonnepanelen worden verwijderd 
(vgl. HR 7 juni 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA6113). De waarde van de zonnepanelen dient derhalve te 
worden meegenomen in de WOZ-waardering. Hetzelfde geldt voor de onderconstructie (de profielen 
en het onderstel). De verzamelboxen, de bekabeling van de zonnepanelen naar het 
transformatorhuisje en de zich daarin bevindende transformator delen wel in de werktuigenvrijstelling, 
omdat deze onderdelen geen op zichzelf gebouwde eigendommen vormen en bovendien niet 
noodzakelijk zijn voor de uiterlijke herkenbaarheid. Belanghebbende beroept zich op toepassing van 
de cultuurgrondvrijstelling en verklaart dat het terrein bestaat uit grasland dat ook onder de 
zonnepanelen wordt beweid door koeien en schapen van een nabijgelegen boerenbedrijf, dat die 
koeien en schapen bedrijfsmatig houdt. Zij heeft hiervan foto’s overgelegd. De rechtbank hecht geloof 
aan die verklaringen van belanghebbende en acht voldoende aannemelijk gemaakt dat de grond van 
het zonnepark aangemerkt moet worden als bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond waarop de 
cultuurgrondvrijstelling betrekking heeft. Bij de waardering van het zonnepark dient derhalve de 
waarde van de grond, zowel de grond onder de zonnepanelen als de strook extra grond rond het 
zonnepark, buiten aanmerking te worden gelaten.  
(Rechtbank Gelderland 28-6-2016, nr. AWB-15/5339, ECLI:NLRBGEL:2016:3469).   

 
Windturbines                                                                                                                   Hoofdmenu 

Het arrest van het Gerechtshof te Arnhem 11 februari 2009, nummer 07/00226, is van belang voor de 
waardebepaling van windturbines.  
Bij de waardebepaling van windturbines dient de werktuigenvrijstelling in mindering te worden 
gebracht op de stichtingskosten. Het betreffen hier die delen van de turbine die kunnen worden 
verwijderd zonder dat de uiterlijke herkenbaarheid van de windturbine als zodanig verloren gaat. Dit 
betekent dat de mast, de wieken en rotor niet onder de werktuigenvrijstelling kunnen vallen. Ook de 
fundering kan niet als werktuig worden gezien, aangezien deze noodzakelijk is voor en is afgestemd 
op het dragen van de mast en de wieken. 
Tevens blijkt uit dit arrest dat eventuele investeringssubsidies niet in aftrek kunnen worden gebracht 
op de stichtingskosten. Daarnaast dient de ondergrond, alsmede het toegangspad naar de 
windturbine in de WOZ-waarde te worden meegenomen.  

 
TIOX taxaties I                                                                                                                Hoofdmenu 

Zogenaamde incourante objecten (bijvoorbeeld bejaardentehuizen, scholen, ziekenhuizen), alsmede 
agrarische objecten zijn voor deze waarderingsronde getaxeerd met behulp van het TIOX 
rekenmodel. Dit is een centraal rekenmodel dat is gebaseerd op de landelijke taxatiewijzers, 
waardoor de wijze waarop deze objecten worden getaxeerd landelijk uniform is geregeld. Dit schept 
duidelijkheid voor zowel de burger als de gemeente. Als gevolg van het gebruik van deze 
rekenmethode kunnen er meer of minder grote verschillen optreden in vergelijking met vorige 
waardebepalingen. Dit komt met name door het gebruik van gemiddelde herbouwwaarden voor 
gebouwen en de toepassing van vaststaande grondprijzen per gebied. Inmiddels blijkt uit recente 
rechtspraak dat het rekenmodel in principe als correct uitgangspunt voor de WOZ-waardebepaling 
wordt beschouwd.  

 
TIOX: motivering kengetallen                                                                                        Hoofdmenu 

Een taxatiewijzer bevat algemene aanwijzingen en gemiddelde kengetallen, zonder rekening te 
houden met de specifieke kenmerken van individuele onroerende zaken. De vermelding van een 
kengetal in de taxatiewijzer kan een aanwijzing zijn voor de grootte van dat kengetal in een specifieke 
casus, maar steeds zal (de taxateur van) de heffingsambtenaar zich rekenschap moeten geven van 
de individuele omstandigheden en op basis van daaraan ontleende argumenten moeten 
beargumenteren welke grootte een kengetal in de specifieke casus moet hebben.  
Dus: de motivering moet uitgebreider zijn naarmate de motivering van de kengetallen in de 
taxatiewijzer beperkter is en het object afwijkt van het archetype. 
(Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 april 2015, nrs. 14/00790 t/m 14/00792, 
ECLI:NL:GHARL:2015:2904) 

 
Agrarische Objecten 
 

Bedrijfsmatige exploitatie                                                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de waarde te hoog is vastgesteld, omdat geen rekening is gehouden 
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met het feit dat uw onroerende zaak een agrarisch object betreft. Voor de waardebepaling in de zin 
van de Wet WOZ wordt een onroerende zaak als agrarisch object gewaardeerd als sprake is van een 
bedrijfsmatige exploitatie. Aan deze voorwaarde is voldaan als 'met een duurzame organisatie van 
kapitaal en arbeid aan het maatschappelijk productieproces wordt deelgenomen met het oogmerk om 
daarmee winst te behalen'.  
 
Vooral het oogmerk om winst te behalen is in dit verband een belangrijk aspect. Er moet dus sprake 
zijn van meer dan een hobby of normaal vermogensbeheer. Daarnaast moet sprake zijn van 
exploitatie ten behoeve van landbouw of bosbouw. Voorbeelden hiervan zijn: 
 

 Akkerbouwbedrijf; 

 Melkveehouderij; 

 Bomenkwekerij; 

 Fruitbedrijf; 

 Gemengd bedrijf (akkerbouw en veelteelt); 

 Tuinbouwbedrijf. 
 
Om te beoordelen of een object moet worden aangemerkt als een agrarisch object of een 
woonboerderij kan ook gebruik worden gemaakt van een bestemmingsplan. Daarnaast kan de 
gemeente de belanghebbende verzoeken de bedrijfsmatige exploitatie aan te tonen (bijvoorbeeld 
door middel van de boekhouding).  

 

Manege, geen vrijgestelde cultuurgrond                                                                    Hoofdmenu 

Het fokken, africhten, trainen en houden van paarden ten behoeve van de (spring)sport is niet aan te 
merken als in het kader van de veehouderij fokken, mesten en het houden van dieren. Dit is door de 
Hoge Raad bepaald. Daarom kan er geen beroep worden gedaan op de zogenaamde 
cultuurgrondvrijstelling, zoals deze is opgenomen in de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten 
Wet WOZ. Dit betekent dat alle toegekende grond in de waarde moet worden betrokken.  

 

Paardenfokbedrijf, vrijgestelde cultuurgrond                                                            Hoofdmenu 

Het betreft een bedrijfsmatige exploitatie van fokken van pony’s. Het begrip veehouderij in art. 7:312 
BW betreft niet slechts het fokken met het oog op consumptief gebruik van dieren. Dit kan ook 
betrekking hebben op het verhandelen van de dieren, waarbij het niet uitmaakt welk gebruik de koper 
van de dieren zal gaan maken. Beslissend is of de dieren of de producten die zij voortbrengen voor 
de verkoop zijn bestemd (Hoge Raad 14-11-2014, nr. 13/03180).  

 

Vrijgestelde cultuurgrond (waarde handhaven)                                                          Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de grond ten onrechte is meegenomen bij de waardebepaling. 
Volgens u is deze grond vrijgesteld. Artikel 2, lid 1, sub a van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde 
objecten Wet WOZ bepaalt dat bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond niet wordt meegenomen bij 
de waardebepaling, voor zover die niet de ondergrond vormt van de gebouwde eigendommen. De 
ondergrond van de opstallen wordt dus wel meegenomen bij de waardebepaling. Voor uw 
onroerende zaak is de ondergrond daarom terecht meegenomen in de waardebepaling. Er is geen 
bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond in de waarde betrokken. 

 

Vrijgestelde cultuurgrond (waarde wijzigen)                                                               Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat de grond ten onrechte is meegenomen bij de waardebepaling. 
Volgens u is deze grond vrijgesteld. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de taxateur geconstateerd 
dat sprake is van een bedrijfsmatige exploitatie van de grond. Op grond hiervan is de grond 
inderdaad vrijgesteld op grond van de geldende cultuurgrondvrijstelling. De waarde van de 
betreffende onroerende zaak dient dan ook te worden verminderd. 

 

Niet vrijgestelde cultuurgrond (showtuin)                                                                 Hoofdmenu 

Artikel 2, lid 1, sub a van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ bepaalt dat 
bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond niet wordt meegenomen bij de waardebepaling, voor zover 
die niet de ondergrond vormt van de gebouwde eigendommen. De vrijgestelde cultuurgrond betreft 
grond welke dient voor de teelt of kweek van gewassen en bomen. Een showtuin bij een agrarisch 
bedrijf valt hier niet onder en valt daarom niet onder de cultuurgrondvrijstelling. 
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(Gerechtshof ’s Hertogenbosch 18-7-2014, nr. 13/00247)  

 

Waardering agrarische objecten                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat het niet geheel duidelijk is hoe de waarde van uw agrarische object tot 
stand is gekomen. Bij de waardering van agrarische objecten wordt de waarde vastgesteld met 
behulp van landelijke taxatiewijzers. De waarden van de objectonderdelen worden door middel van 
een marktanalyse afgeleid van de landelijke kengetallen, die zijn vastgesteld na analyse van alle in 
de regio gerealiseerde verkopen van agrarische onroerende zaken. Vervolgens wordt de waarde 
gecontroleerd met gerealiseerde verkopen binnen de gemeente. 

 

Waardeing agrarische grond                                                                                        Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat het niet geheel duidelijk is hoe de waarde van de grond van uw 
agrarische object tot stand is gekomen. Bij de waardering van agrarische grond wordt de waarde 
vastgesteld met behulp van landelijke taxatiewijzers. De waarden van de grond wordt afgeleid van 
landelijke kengetallen, die zijn vastgesteld na analyse van alle in de regio gerealiseerde verkopen van 
agrarische onroerende zaken. Vervolgens wordt de waarde gecontroleerd met feitelijk gerealiseerde 
verkopen binnen de gemeente. 

 

Waardering grond bij bedrijfswoning                                                                         Hoofdmenu 

Bij de waardebepaling is er een splitsing aangebracht tussen grond bij (bedrijfs)woning en de grond 
bij niet-woning. De grond bij woning is (relatief) hoger gewaardeerd, gezien de mogelijkheid om op 
deze grond een woning te bouwen. Grond met een woonbestemming is meer waard dan grond met 
een bedrijfsbestemming. Een bouwblok met een woning is ook in de Taxatiewijzer duurder dan een 
bouwblok met alleen bedrijfsgebouwen.  
(Gerechtshof ’s Hertogenbosch 6-11-2014, nr. 13/01012) 

 

TIOX taxaties II                                                                                                               Hoofdmenu 

De waarde van agrarische objecten is gebaseerd op de waarde in het economische verkeer. Echter, 
deze waarde wordt niet rechtstreeks, maar indirect afgeleid van gerealiseerde transacties. Aan de 
hand van deze transacties is de taxatiewijzer samengesteld en op basis hiervan is het TIOX 
rekenmodel opgesteld. Dit is een centraal rekenmodel dat rechtstreeks is gebaseerd op de landelijke 
taxatiewijzers, waardoor de wijze waarop deze objecten worden getaxeerd landelijk en uniform is 
geregeld. Bij het waarderen van het object worden de gemiddelde prijzen per vierkante meter of per 
kubieke meter voor het betreffende objectdeel uit het model afgeleid. Verder wordt per objectdeel het 
bouwjaar, de grootte en het soort materiaal aangegeven, waarmee door het model zowel de 
technische- als de functionele veroudering wordt berekend. Als gevolg van het gebruik van TIOX 
kunnen er meer of minder grote verschillen optreden in vergelijking met vorige waardebepalingen. Dit 
komt met name door het gebruik van vaste gemiddelde herbouwwaarden en afschrijvingen voor 
gebouwen, alsmede de toepassing van vaststaande grondprijzen per gebied. Nu de waarde voor 
iedere waarderingsronde onafhankelijk van de vorige waarde wordt vastgesteld kunnen aan eerdere 
waardebepalingen geen rechten worden ontleend. De in het TIOX model gehanteerde bedragen 
worden ieder jaar aangepast, zodat met de economische situatie rekening wordt gehouden.  

 

Bijzondere omstandigheden 

 

Asbest, niet geconstateerd                                                                                           Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met de 
aanwezigheid van asbest. Naar aanleiding van uw bezwaarschrift heeft de taxateur de waardbepaling 
van uw woning opnieuw onderzocht. Hierbij is geconstateerd dat er in uw woning geen asbest 
aanwezig is. Op grond hiervan is de waarde van uw woning niet te hoog vastgesteld. 

 

Asbest, waarde handhaven                                                                                           Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met de 
aanwezigheid van asbest. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de taxateur de waarde van uw 
woning opnieuw onderzocht. De aanwezigheid van asbesthoudende materialen kan een factor zijn 
die de waarde in het economische verkeer van een onroerende zaak beïnvloedt. De invloed op de 
waarde blijkt uit verkoopcijfers van vergelijkbare objecten. Voor de mate van invloed op de waarde 
wordt rekening gehouden met de in de toekomst te maken kosten van verwijdering. Uit de 
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verkoopcijfers van vergelijkbare objecten, waarin zich ook asbesthoudende materialen bevinden, blijkt 
dat de aanwezigheid van asbest al in de vastgestelde waarde is verwerkt. 

 

Asbest, waarde verminderen                                                                                        Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met de 
aanwezigheid van asbest. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de taxateur de waarde van uw 
woning opnieuw onderzocht. De aanwezigheid van asbesthoudende materialen kan een factor zijn 
die de waarde in het economische verkeer van een onroerende zaak beïnvloedt. De invloed op de 
waarde blijkt uit verkoopcijfers van vergelijkbare objecten. Voor de mate van invloed op de waarde 
wordt rekening gehouden met de in de toekomst te maken kosten van verwijdering. Uit verkoopcijfers 
van vergelijkbare objecten blijkt dat onvoldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid van 
asbesthoudende materialen in uw woning. Op grond hiervan dient de waarde te worden verminderd 
naar € xxx.xxx. 

 

Bestemming: eenvoudig te wijzigen                                                                             Hoofdmenu 

In geschil is de waarde van een woonboerderij met een agrarische bestemming. Naar het oordeel van 
het hof heeft een agrarische bestemming in het algemeen een waardedrukkend effect. Het 
bestemmingsplan biedt echter de mogelijkheid om de bestemming binnen overzienbare tijd 
betrekkelijk eenvoudig te wijzigen in een woonbestemming. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat 
van de agrarische bestemming een zodanig waardedrukkend effect uitgaat dat hier rekening mee 
moet worden gehouden. 
(Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2 april 2015, 13/00945, ECLI:NL:GHSHE:2015:1183) 

 

Bodemverontreiniging, algemeen                                                                                Hoofdmenu 

Voor het bepalen van de exacte waardevermindering door bodemverontreiniging moet onder andere 
worden gekeken naar: 
 

 De aard van de verontreiniging; 

 De kosten van eventuele sanering; 

 De vraag voor wiens rekening de saneringskosten komen; 

 De beperking van de gebruiksmogelijkheden; 

 De overlast; 

 De periode van onzekerheid. 
 
Bij de waardering moet dus rekening worden gehouden met de bodemverontreiniging. Meestal 
komen de saneringskosten voor rekening van de oorspronkelijke vervuiler of van de overheid. In dat 
geval vindt er geen aftrek plaats op de vastgestelde waarde. Wel kan er dan nog een aftrek 
plaatsvinden wegens bijvoorbeeld een beperking van de gebruiksmogelijkheden of de overlast. 

 

Bodemverontreiniging, niet aanwezig                                                                          Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met de 
bodemverontreiniging. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de taxateur onderzocht of sprake is van 
bodemverontreiniging en of hier bij de waardebepaling voldoende rekening mee is gehouden. 
Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er geen bodem- of grondwaterverontreiniging aanwezig is in 
de grond van uw woning. De waarde van uw onroerende zaak is daarom niet te hoog vastgesteld. 

 

Bodemverontreiniging, handhaven                                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met de 
bodemverontreiniging. Bij de waardebepaling van uw woning is al voldoende rekening gehouden met 
de invloed van de bodemverontreiniging. Voor de waardebepaling is uw woning namelijk vergeleken 
met verkochte woningen die eveneens op verontreinigde grond zijn gelegen. In die verkoopcijfers zijn 
de waardebeïnvloedende factoren van de bodemverontreiniging, zoals het negatieve imago en de te 
verwachten saneringsoverlast reeds verdisconteerd. De waarde van uw onroerende zaak is daarom 
niet te hoog vastgesteld. 

 

Bodemverontreiniging, waarde verminderen                                                              Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met de 
bodemverontreiniging. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de taxateur onderzocht of sprake is van 
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bodemverontreiniging en of hier bij de waardebepaling voldoende rekening mee is gehouden. 
Dit onderzoek heeft uitgewezen dat inderdaad onvoldoende rekening is gehouden met de invloed van 
de bodemverontreiniging. Rekening houdend met onder andere de beperking van de 
gebruiksmogelijkheden en de overlast, dient de waarde te worden verminderd naar € xxx.xxx. 

 

Huurwoningen                                                                                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met het feit 
dat het betreffende object een huurwoning betreft. Voor de waardebepaling in de zin van de Wet 
WOZ wordt uitgegaan van verkoopgegevens van vergelijkbare objecten die rond de waardepeildatum 
zijn verkocht. Huurwoningen worden echter niet vaak verkocht en als er al een verkoop plaatsvindt is 
deze meestal niet marktconform. Daarom wordt ook voor huurwoningen aansluiting gezocht bij 
normale transacties in de markt. Voor de waardebepaling moet immers worden uitgegaan van de 
fictie dat de volle en onbezwaarde eigendom kan worden overgedragen. Bij de waardebepaling wordt 
vervolgens rekening gehouden met verschillen in de inhoud, de perceeloppervlakte, de ligging en de 
staat van onderhoud. 

Natuurschoonwet  I                                                                                                        Hoofdmenu 

Volgens de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet WOZ wordt bij de bepaling van de 
waarde buiten aanmerking gelaten de waarde van één of meer onroerende zaken die deel uitmaken 
van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in 
artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden, met uitzondering van de daarop 
voorkomende gebouwde eigendommen. Bij de waardebepaling dient daarom voor wat betreft de 
waardering van de grond alleen van de ondergond van de opstallen te worden uitgegaan. Daarnaast 
dient voor de waardering van het object rekening gehouden worden met de bestemmingswaarde 
welke in de regel tussen 70 en 80% van de waarde in het economisch verkeer dient te zijn. 

 

Natuurschoonwet  II                                                                                                       Hoofdmenu 

Ten aanzien van uw eigendom is uitgegaan van een object dat onder de Natuurschoonwet 1928 valt. 
Bij de waardebepaling heeft er een waardecorrectie plaatsgevonden voor de bestemmingswaarde, 
welke moet worden bepaald voor woningen welke onder de Natuurschoonwet vallen. Uit 
taxatiegegevens blijkt dat slechts de ondergrond van de aanwezige gebouwen in de waardebepaling 
is betrokken. Er is in totaal dan ook slechts xxxx m² grond in de waardebepaling van het geheel 
betrokken. De overige grond is wel genoemd, maar niet gewaardeerd. Dit is correct volgens de WOZ 
wetgeving met betrekking tot objecten als het onderhavige. 

 

Natuurschoonwet  III                                                                                                      Hoofdmenu 

De gewijzigde (deel)waarden ten opzichte van de vorige waardebepaling is een gevolg van de 
gewijzigde berekeningsmethode voor de bestemmingswaarde. Deze volgt uit de betreffende 
taxatiewijzer. De correctie voor de bestemmingswaarde was in 201x (waardepeildatum 1-1-201x) 
xx%, voor 201x (waardepeildatum 1-1-201x) is deze vastgesteld op xx%. Daarnaast is er een 
waarde-aftrek toegepast als gevolg van de hoedanigheid als Rijksmonument. De 
instandhoudingfactoren werden in het verleden bij de jaarlijkse herwaardering meestal als een vast 
gegeven gehanteerd en niet gecontroleerd. Deze factoren hadden in veel gevallen geen enkele 
relatie meer met de werkelijke instandhoudingslasten. Het gevolg hiervan was dat de werkelijke 
instandhoudingslasten in veel gevallen lager ligt dan de gehanteerde instandhoudingsfactor. De 
nieuwe taxatiewijzer voorziet in dit verband daarom in een gewijzigde, meer objectieve, aanpak. 

 

Natuurschoonwet  IV                                                                                                     Hoofdmenu 

De ondergrond van de opstallen zijn niet vrijgesteld, echter voor het bepalen van de 
instandhoudingsfactor was besloten dat deze slechts betrekking had op de gebouwde gedeelten. 
De ondergrond van de opstallen worden gerekend tot het gebouwde eigendom. Dit betekent dat de 
eigendom van de grond mede de eigendom omvat van de gebouwen die duurzaam met de grond zijn 
verenigd. De instandhoudingsfactor geldt daarom ook voor de ondergrond van de opstallen die als 
grond bij woning in de waardebepaling is betrokken.  
(Hoge Raad 5-2-2010, nr. 09/2245, Belastingblad 2010 blz. 300).  

 

Kunstgrasvelden, gezondheidsrisico’s                                                                        Hoofdmenu 

In de loop van 2016 is er discussie ontstaan over de gezondheidsrisico's van het spelen op 
kunstgasvelden met rubbergranulaat.  In opdracht van minister Schippers van VWS heeft het RIVM 
extra onderzoek gedaan naar rubbergranulaat. Uit dit onderzoek, dat op 20 december 2016 is 
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gepubliceerd, blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn 
ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is 
om op deze velden te sporten. Er is daarom geen reden om voor het gebruik van rubbergranulaat een 
extra (functionele) aftrek toe te passen bij de WOZ-waardering. 

 

Kwaaitaalvloer                                                                                                                Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden het feit dat 
het betreffende object over een kwaaitaalvloer beschikt. De aanwezigheid van een kwaaitaalvloer 
leidt pas tot een lagere waarde in het economische verkeer als sprake is van betonrot. Naar 
aanleiding van uw bezwaar heeft de taxateur de waarde van uw woning opnieuw onderzocht. Dit 
onderzoek heeft uitgewezen dat voor uw woning geen betonrot aanwezig is. Daarnaast is de 
waardebepaling uitgegaan van vergelijkbare objecten met eveneens een kwaaitaalvloer die rond de 
peildatum zijn verkocht. Op grond hiervan is de waarde van uw onroerende zaak niet te hoog 
vastgesteld. 

 

Medebelanghebbende beschikking                                                                             Hoofdmenu 

Eén van de echtelieden heeft tegen WOZ-beschikking geen bezwaar gemaakt. Na de bezwaartermijn 
heeft de andere echtgenoot verzocht om een ten name van hem/haar medebelanghebbende 
beschikking. De Hoge Raad overweegt dat de echtgenoot een (fiscaal) belang heeft bij de 
vastgestelde waarde. Ook al kan de andere echtgenoot ook op een normale wijze bezwaar 
aantekenen tegen de beschikking die aan de andere echtgenoot is gericht, kan er ook een 'eigen 
beschikking' worden aangevraagd. Degene die een fiscaal belang heeft, kan volgens artikel 28 van 
de Wet WOZ aanspraak maken op een te zijnen aanzien te nemen medebelanghebbende 
beschikking. Hierbij geldt niet als eis dat die medebelanghebbende niet op de hoogte is of zou 
kunnen zijn van de ten aanzien van zijn/haar echtgeno(o)t(e) genomen beschikking. 
(Hoge Raad 19 juni 2015, nr. 14/02230, ECLI:NL:HR:2015:1668) 

 

Recreatiewoningen, handhaven                                                                                   Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met het feit 
dat uw onroerende zaak een recreatiewoning betreft. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de 
taxateur de waarde van uw onroerende zaak opnieuw onderzocht. Het betreffende object is een 
recreatiewoning, waardoor de verkoopmogelijkheden zijn beperkt. Bij de waardebepaling in de zin 
van de Wet WOZ wordt echter uitsluitend rekening gehouden met een beperking die het woongenot 
aantast. In uw geval is hiervan geen sprake, waardoor de waarde van uw onroerende zaak niet te 
hoog is vastgesteld. 

 

Recreatiewoningen, verminderen                                                                                 Hoofdmenu 

In uw bezwaar geeft u aan dat bij de waardebepaling onvoldoende rekening is gehouden met het feit 
dat uw onroerende zaak een recreatiewoning betreft. Naar aanleiding van uw bezwaar heeft de 
taxateur de waarde van uw onroerende zaak opnieuw onderzocht. Het betreffende object is een 
recreatiewoning, die u slechts een beperkte periode per jaar mag bewonen. Bij de waardebepaling in 
de zin van de Wet WOZ wordt uitsluitend rekening gehouden met een beperking die het woongenot 
aantast. Door de beperking van de gebruiksduur is hieraan voldaan. Op grond hiervan dient de 
waarde van uw onroerende zaak te worden verminderd naar € xxx.xxx. 

 
Rijksmonument                                                                                                            Hoofdmenu 

Ten aanzien van rijksmonumenten dient altijd de waarde in het economische verkeer te worden 
vastgesteld. Tegenover de nadelen van de status als Rijksmonument staan ook (fiscale) voordelen. 
Nu deze voordelen kennelijk onderhevig zijn aan bepaalde drempels en er geen verkoopcijfers van 
Rijksmonumenten zijn opgevoerd, wordt ervan uitgegaan dat de status van Rijksmonument enig 
waardedrukkend effect met zich meebrengt. Deze wordt geschat op 7% van de eindwaarde.      
(Gerechtshof Den Haag, 23-11-2011, BK-11/00095). 

 
Waterverdedigingswerk I                                                                                             Hoofdmenu 

De situatie speelt wanneer een perceel of een deel daarvan onderdeel vormt van een 
waterverdedigings- of waterbeheersingswerk. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen grond welke 'dient tot woning' en de grond welke 'dienstbaar is 
aan woondoeleinden'. Dit betekent dat behalve de ondergrond van de woning de 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2015:1668
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waarderingsuitzondering voor waterwerken kan gelden van art. 2 lid 1 onder f van de 
Uitvoeringstegeling uitgezonderde objecten. Er moet daarnaast worden voldaan aan het criterium van 
'beheer', dat wil zeggen regelgeving, handhaving, onderhoud en verbetering door de 
publiekrechtelijke rechtspersoon. Vervolgens wordt onderscheid gemaakt in de eventuele zones op 
het perceel:  
Waterstaatswerkzone (kernzone): wel uitgezonderd. Hier geldt het strengste regime met veel 
beperkingen. 
Beschermingszone: niet uitgezonderd. Wel ge- en verboden, maar er mag wel bijv. een bijgebouw 
worden opgericht.  
Uiteindelijk wordt, als aan alle voorwaarden wordt voldaan, in de grondwaarde nog slechts 
opgenomen de ondergrond van de woning plus de grond welke niet in kernzone ligt. Deze laatste 
grond dient wel een lagere eenheidsprijs te krijgen.   
De 'oude leer' dat alle grond dienstbaar is aan woondoeleinden, zoals vroeger nog wel eens werd 
beslist, geldt in dit verband niet meer. Indien een deel van het perceel in de kernzone ligt dient deze 
buiten de waardebepaling te vallen (Gerechtshof Den Haag 14-1-2016 BK-14-0449). 
 
Ook in deze zin: Hoge Raad 4-3-2016, nr. 15/00518, ECLI:NLHR:2016:364, waarbij de omliggende 
grond (i.c. de tuin en oprit) door het Hof niet werd gezien als ‘delen die niet dienen als woning’ geeft 
geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dus inderdaad vallen de woondelen buiten bechouwing 
bij objecten die behoren tot een waterverdedigingswerk, maar de interpretatie van deze delen zijn 
restrictief en beperkt zich naast de opstallen tot de ondergrond van het bouwwerk.   

 
Waterverdedigingswerk II                                                                                           Hoofdmenu 

De dagelijkse exploitatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) is overgedragen aan een B.V. 
De vraag in deze casus is of de gemeente terecht geen rekening heeft gehouden met de vrijstelling 
van artikel 2 lid 1 onder h van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten. De Hoge Raad 
overweegt dat hier van belang is of het desbetreffende werk een publiekrechtelijke functie heeft. Niet 
in geschil is dat het zuiveren van afvalwater een aan belanghebbende opgedragen publiekrechtelijke 
taak betreft. De Waterwet maakt het mogelijk de exploitatie van de zuivering van afvalwater op te 
dragen aan een rechtspersoon. Het is niet de bedoeling geweest van de wetgever de uitzondering 
voor AWZI’s ook te laten gelden voor voor in de particuliere sector gebruikte installaties. Echter, in dit 
geval blijft de installatie in gebruik voor de vervulling van een publieke taak. Verder overweegt de 
Hoge Raad dat onder ‘werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater’ als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, letter h, van de Uitvoeringsregeling dienen te worden begrepen (I) alle 
werken die tot de afgebakende onroerende zaak behoren en die rechtstreeks ten dienste staan van 
het zuiveren van riool- en ander afvalwater, alsmede (II) al hetgeen nodig is om die werken 
overeenkomstig hun bestemming te laten functioneren, dat wil zeggen geschikt te doen zijn om 
afvalwater te zuiveren overeenkomstig de heden ten dage daaraan te stellen eisen. 
(Hoge Raad 30-9-2016, nr. 15/02820, ECLI:NLHR:2016:2196). 

 
WOB verzoeken                                                                                                              Hoofdmenu 

De WOB is niet van toepassing als het gaat om de specifieke (object)gegevens die op basis van de 
Wet WOZ worden verstrekt. In het bestuursrecht bestaat de regel dat een speciale wet (hier: de Wet 
WOZ) altijd voorrang heeft boven de algemene wet (hier: de WOB). Dit houdt in dat de bepalingen 
van de Wet WOZ voorrang hebben boven die van de WOB. Op basis van artikel 40 Wet WOZ is als 
het gaat om de verstrekking van gegevens het volgende van toepassing: a. De burger moet echt om 
een motivering vragen. Deze is dus niet vanzelfsprekend. b. De beperking van art. 40 lid 3 Wet WOZ, 
te weten: alleen ten aanzien van wie een beschikking is genomen kan een taxatieverslag krijgen, 
alsmede derden die een duidelijk belang hebben. c. Het gaat alleen om een afschrift van de 
gegevens die ten grondslag liggen aan de vastgestelde waarde.  
 
Verder is het voor de burger mogelijk op basis van de Instructie gerechtvaardigd belang nog 
waardegegevens op te vragen van een aantal objecten. Hierbij is er wel sprake van een 
belangenafweging tussen rechtsbescherming en privacybescherming.  
 
Naast de informatie die valt onder het bereik van de bijzondere regeling van artikel 40 van de Wet 
WOZ is er ook informatie die valt onder het bereik van de algemene regeling van de WOB (11-7-
2012, ECLI:NLZUT:2012:BX1179). Het moet dan gaan om algemene kengetallen die zijn opgenomen 
in een elektronisch document. Dit kan bijvoorbeeld gaan om grondstaffels, bijgebouwenmodellen en 
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de weging in percentages van de gehanteerde (KOUD)indicatoren.  
Het bestuursorgaan hoeft geen informatie te vervaardigen (bijv. ABRvS 14 maart 2012, AB 2012, 124 
en ABRvS 7 juni 2007, LJN: BA7618). Het bestuursorgaan is dus niet verplicht om overzichten te 
maken of documenten samen te stellen die er nog niet zijn. Of, met andere woorden: informatie die  
niet beschikbaar is, hoeft ook niet te worden verstrekt. Documenten moeten feitelijk bij het 
bestuursorgaan aanwezig zijn (Raad van State 5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2102). 
 
Daarnaast stelt de gemeente de uiteindelijke waarden vast, maar het taxatiebureau levert deze veelal 
aan. Indien er gebruik wordt gemaakt van een taxatiemodel met daarin variabelen en kengetallen zijn 
deze eigendom van het taxatiebureau en niet van de gemeente. Het taxatiebureau is geen 
overheidsinstantie en daarom niet WOB plichtig (artikel 10, lid 2, onder g van de Wob). 
 
De Raad van State heeft aangegeven dat het verstrekken van grondstaffels valt onder de 
opnebaarmakingsregeling van artikel 40 Wet WOZ. De Wob is volgens de Raad niet van toepassing. 
Artikel 40 Wet WOZ bevat een bijzondere regeling voor de openbaarmaking met een uitputtend 
karakter, die de bepalingen van de Wob als lex generalis opzij zet. 
(Raad van State 16-11-2016, nr. 201600879/1/A3, ECLI:NLRVS:2016:3022). 
 
Een rechtsbijstandverlener doet een Wob verzoek naar aanleiding van een naheffing op dezelfde dag 
dat er bezwaar is gemaakt. De Raad van State overweegt dat gemachtigde ermee bekend was dat 
voor het opvragen van stukken om zijn bezwaar te motiveren de Wob niet de geëigende grondslag is 
en dat een Wob-verzoek ertoe kan leiden dat het bestuursorgaan bij niet-tijdige besluitvorming een 
dwangsom of proceskostenvergoeding moet betalen. Dit wijst erop dat het een bewuste keuze is 
geweest het informatieverzoek op de Wob te baseren. Daarbij komt dat het procesgedrag van 
belanghebbende blijk geeft van handelingen waarvan zij geweten moeten hebben dat die een tijdige 
besluitvorming onnodig konden bemoeilijken. De vaagheid van het verzoek doet afbreuk aan het doel 
waartoe het beweerdelijk is ingediend en maakt het op het verzoek te nemen besluit onnodig extra 
vatbaar voor discussie in bezwaar- en beroepsprocedures. Hieruit volgt dat gemachtigde een Wob 
verzoek heeft ingediend voor een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is gegeven, zodanig dat 
dit gebruik blijk geeft van kwade trouw. Hij heeft misbruik gemaakt van een wettelijke bevoegdheid. 
Dit geldt ook voor het gebruik van de bevoegdheid om hoger beroep in te stellen, nu dit niet los kan 
worden gezien van het doel waarmee hij de Wob heeft gebruikt. Het hoger beroep is niet ontvankelijk.  
(Raad van State 8 juni 2016, nr. 201501057/1/A3, ECLI:NL:RVS:2016:1587) 
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