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Voorwoord

Geachte leden van de Gemeenteraad van Zwolle,

In het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt er elk jaar een 
herwaardering uitgevoerd op de onroerende zaken die zich binnen de gemeente 
bevinden. De waarde prijspeildatum is 01-01 van het jaar voorafgaande aan het 
belastingjaar waar over de onroerende zaakbelasting (OZB) geheven wordt.

Jaarlijks leidt dit tot reacties bij burgers en bedrijven en wordt de waarde beschikking veel 
besproken, vooral als men het niet eens is met de vastgestelde waarde. Het is een feit dat 
de waarde onderling met elkaar vergeleken wordt.
Als de belanghebbende (eigenaar of gebruiker) de waarde niet correct vindt, kan er 
bezwaar gemaakt worden tegen de desbetreffende waarde. Er zijn meerdere argumenten 
te verzinnen waarom een waarde niet correct zou kunnen zijn.

Steeds meer belanghebbenden maken gebruik van no-cure-no-pay bureaus om bezwaar 
te maken tegen hun WOZ beschikking. Die bureaus bieden burgers aan om ‘gratis’ 
bezwaar te maken tegen de WOZ waarde en verdienen geld doordat gemeenten wettelijke 
onkostenvergoedingen moeten betalen als het bezwaar gegrond wordt verklaard. 
Daardoor stijgen de kosten voor de uitvoering van de WOZ fors.

Voor de fractie van D66 in Zwolle is dit voldoende reden om na te gaan in hoeverre de 
oorzaken voor het indienen van een bezwaar zijn te achterhalen en waar mogelijk te 
reduceren naar een minimaal aantal bezwaren.

Dit heeft geleid tot het initiatiefvoorstel dat nu voor u ligt.

Een voorstel dat met gemeentelijke ambtelijke ondersteuning tot stand is gekomen. Zij 
hebben ons  bijgestaan bij het onderzoeken van mogelijkheden, meegedacht over 
mogelijke oplossingen, contacten gelegd met gemeenten waar al pilots draaien,  
contacten onderhouden met de waarderingskamer en ons te pas en te onpas van advies  
voorzien.
Johan van Scherpenzeel heeft samen met zijn collega’s vanuit het GBLT meegedacht en 
ons scherp gehouden op de uitvoerbaarheid van onze plannen.
Via deze weg: onze hartelijke dank hiervoor.

Zwolle, 16 maart 2016
namens de fractie van D66

Henk Schippers en Oswald van Dam



Inleiding

Voor u ligt het initiatiefvoorstel “Eerst delen, dan beschikken”. Een voorstel van D66 dat 
beoogt het draagvlak voor de WOZ te vergroten, en heeft als doel het aantal bezwaren te 
reduceren.
Wij doen dit door de belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken bij de 
vaststelling van de waarde van hun onroerende zaak. In dit voorstel beschrijven we kort 
de huidige situatie en vervolgens geven we aan hoe we dit willen verbeteren. Een korte 
weergave van ons onderzoek neemt u mee in de wereld van de WOZ en de 
voormeldingen als pilot.
Hierin geven we een aantal ijkpunten weer die inzicht moeten geven in het beoogde effect 
van de pilot en tenslotte volgt het voorstel zelf.
Het voorstel beperkt zich tot eigenaren/bewoners van woningen, dit omdat het betrekken 
van bijvoorbeeld (ver)huurders leidt tot een samenloop van diverse belangen die de 
effecten van de pilot en de uitvoerbaarheid hiervan beperken.
Het doel van de pilot is om te komen tot een aanpak die leidt tot meer draagvlak, minder 
bezwaren en minder kosten.

Hoe gaat het nu

Sinds jaar en dag betalen woningbezitters Onroerende Zaak Belasting (OZB). De 
heffingsmaatstaf van deze belasting is een percentage van de waarde van de woning. In 
Zwolle is dit in 2016 voor eigenaren van woningen 0,1325% van de vastgestelde waarde.1
Jaarlijks ontvangen de eigenaren namens de gemeente bericht waarin de waarde van hun 
woning staat vermeld. 
Deze waarde wordt onder meer vastgesteld op basis van zogeheten objectkenmerken:

Objectkenmerken woningen bijhouden
Een gemeente beoordeelt in hoeverre woningen onderling vergelijkbaar zijn op basis van de bij de 
gemeente bekende objectkenmerken. Dit zijn bijvoorbeeld het woningtype (vrijstaande woning, 
tussenwoning), de grootte van de woning en de grondoppervlakte, het bouwjaar en de ligging 
(omgeving). In de huidige woningmarkt blijken vooral ook kenmerken als kwaliteitsniveau (is de woning 
al dan niet "gedateerd") en onderhoudstoestand van groot belang voor de verkoopbaarheid en daarmee 
voor de marktwaarde. Deze kenmerken wegen daarom nu zwaarder mee dan enkele jaren geleden bij de 
WOZ-taxatie. De gemeente houdt veranderingen van deze kenmerken het hele jaar door bij. 2

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jaarlijks bij ten minste 20% van het objectenbestand  
daadwerkelijk de juistheid van de geregistreerde kenmerken te onderzoeken. Dit kan 
gerealiseerd worden door middel van veldwerk, via beschikbare luchtfoto’s en bijvoorbeeld 
analyses uit te voeren van te koop staande of verkochte objecten.

1 bron:: http://www.gblt.nl/images/tarieven/2016/Gemeente_Zwolle.pdf geraadpleegd op 13-02-2016

2 bron: http://www.waarderingskamer.nl/default.aspx?sec=content&id=972 geraadpleegd op 13-02-2016
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Hoe wordt de WOZ-waarde voor woningen vastgesteld?

WOZ-waarde voor woningen
Elke eigenaar van een woning krijgt elk jaar een WOZ-beschikking. Met deze WOZ-beschikking wordt de 
WOZ-waarde van de woning bekend gemaakt. U treft de WOZ-waarde meestal aan op het aanslagbiljet 
waarop de aanslag gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB) is vermeld.
De WOZ-waarde van een woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. De gemeente 
leidt de WOZ-waarde af uit alle verkoopprijzen van gelijksoortige woningen. De gemeente gebruikt 
hiervoor computermodellen. Dit wordt modelmatige waardebepaling genoemd.3

De waarderingskamer stelt criteria/procedures vast voor de uitvoering van de Wet WOZ, 
controleert de uitvoering van deze procedures en bewaakt hiermee de kwaliteit van de 
bestanden van de gemeente.

Ondanks deze procedures en controles blijkt dat er veel woningbezitters zijn die geen 
vertrouwen hebben in de juistheid van de waarde. Vooral het gebruik van verkoopprijzen 
van gelijksoortige woningen, de zogeheten referentiepanden (zie uitleg modelmatige 
waardebepaling in voorgaande alinea) leidt vaak tot discussie.

Wat willen we verbeteren?

Op dit moment zijn er in Zwolle ca. 54.000 eigenaren van woningen die een WOZ 
beschikking ontvangen. Gemiddeld wordt er jaarlijks tegen 1.800 objecten woningen 
bezwaar gemaakt tegen de vastgestelde waarde. Dit komt jaarlijks neer op ca 1.500 te 
behandelen bezwaren. (soms betreft 1 bezwaar meerdere objecten)
Deze bezwaren brengen hoge uitvoeringskosten met zich mee. Met name door het 
toenemend gebruik van ‘no-cure-no-pay bureau’s stijgen deze kosten ieder jaar.

Door de belanghebbenden in een vroeg stadium te betrekken bij de vaststelling van de 
WOZ-waarde verwachten wij het draagvlak te vergroten en het aantal bezwaren (en dus 
kosten) te verminderen.

Ons voorstel beoogt dat belanghebbenden de geregistreerde objectkenmerken van hun 
woning ontvangen, deze objectkenmerken controleren, zo nodig corrigeren en doorgeven 
aan de gemeente. Dit sluit aan bij het systeem van voormeldingen waarmee in het land op 
diverse plaatsen al wordt gewerkt.

Daarnaast stellen wij in deze pilot voor om de belanghebbende zelf de waarde van de 
woning te laten bepalen en dit door te geven. Binnen de wettelijke mogelijkheden wordt 
deze waarde bij voorkeur overgenomen. Mocht er reden zijn om bij de definitieve 
vaststelling af te wijken van de doorgegeven WOZ-waarde? Dan wordt deze afwijkende 
waarde goed onderbouwd met argumenten.

3 bron: http://www.waarderingskamer.nl/default.aspx?sec=content&id=977 geraadpleegd op 13-02-2016
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Het onderzoek
Om te bepalen of het werken met voormeldingen haalbaar en realistisch is hebben we 
contact gezocht met diverse partijen.

=Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)
Aan het GBLT hebben we de vraag voorgelegd of ons voorstel uitvoerbaar is binnen de 
huidige middelen. Het antwoord hierbij is dat algemene invoering leidt tot extra kosten, 
maar een beperkte pilot (ca 250 woningen) is uitvoerbaar. GBLT heeft zich bereid verklaart 
mee te werken aan de pilot.

-De Waarderingskamer
De waarderingskamer is gevraagd of de beoogde pilot binnen de wettelijke kaders valt, en 
met welke factoren we rekening moeten houden. Het antwoord hierbij is dat de insteek 
aansluit bij het streven van de waarderingskamer om belastingplichtigen door middel van 
informeel contact meer en sneller te betrekken bij de vaststelling van de WOZ. 

“Door burgers meer inbreng te geven, zal het vertrouwen in de uitvoering van de Wet WOZ toenemen, waarmee het 
draagvlak kan worden vergroot. Informeel contact past ook goed het project “Doorbraak in Dienstverlening” waarin 
vernieuwing van de publieke sector centraal staat”. 4

Verder is de Waarderingskamer met ons van mening dat hiermee de uitvoeringskosten 
voor de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures worden verminderd, doordat 
burgers afzien van het indienen van een bezwaar. Tenslotte adviseert de 
Waarderingskamer ons om het initiatief af te stemmen met het GBLT. (dat hadden we 
reeds gedaan).
Verder heeft de Waarderingskamer ons gewezen op een aantal lopende pilots in het land 
waar positieve ervaringen zijn opgedaan.

=Gemeente Groningen
Wij zijn op werkbezoek geweest bij de Gemeente Groningen om hun ervaringen te 
vernemen van de door hun uitgevoerde pilot van voormeldingen. 
De Gemeente Groningen heeft in 3 wijken een pilot uitgevoerd met voormeldingen. 
In deze wijken bevinden zich 6.000 objecten die in aanmerking komen voor de pilot. Ruim 
1.700 eigenaren zijn actief benaderd over de voormeldingen. Hiervan hebben 812 mensen 
gereageerd. Uit de pilot is gebleken dat er vrijwel geen sprake is van het bewust 
doorgeven van onjuiste gegevens door de eigenaren (dit was een vraag die wij hadden).

=Het financieel belang van de eigenaar bij een lage waarde is beperkt.
(een daling van de WOZ met 10.000 scheelt gemiddeld ca 13,25 euro OZB per jaar, en ca 56 euro huurwaardeforfait)5

=Een hogere WOZ waarde heeft ook voordelen.
(bij een hypotheek wordt de rente gekoppeld aan het hypotheekbedrag als % van de WOZ, de rente wordt hoger 
naarmate het leenbedrag het bedrag van de WOZ nadert)
(bij verkoop van de woning is de WOZ mede bepalend voor de vraagprijs)

Argumenten om bij een klein verschil in waarde de aangifte te volgen.
=Het hoger vaststellen van de WOZ kost meer dan het oplevert
(10.000 euro meer WOZ levert de gemeente per saldo 13,25 OZB op, nadere taxatie en een mogelijk bezwaar kost een 
veelvoud hiervan)

4 Zie ook bijgevoegde brief van de Waarderingskamer, dd. 27-08-2015 kenmerk 15.2129 MW

5 Bron: www.lokalelastenmeter.nl geraadpleegd 15 maart 2016
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Bevindingen in de gemeente Groningen
Naar de mening van ambtenaren van de gemeente Groningen, is het aantal formele 
bezwaarprocedures gedaald. Tijdens ons bezoek was het effect van de extra inspanning 
met voormeldingen ten opzichte van de afname van formele bezwaarprocedures nog niet 
doorgerekend in geld, echter de algemene indruk bij de gemeente is dat het geheel van 
uitvoeringskosten hierdoor is gedaald.

Bijkomend voordeel dat uit deze pilot naar voren kwam, is dat bij deze manier van werken 
de contacten met de belanghebbenden op basis van de voormeldingen meetellen voor de 
verplichte controle op objectkenmerken van 20% van het objectenbestand. 

Wel kregen wij van de gemeente Groningen het advies om vooral niet te groot te 
beginnen, zij hebben zich verkeken op de hoeveelheid werk die zij door de grootschalige 
algemene invoering van de voormeldingen moesten verwerken.

=Diverse gemeenten
We hebben van de gemeente Borne, Tilburg en Meppel informatie ontvangen over 
ervaringen met hun pilots. Deze zijn bijgevoegd als bijlage6.
Algemene conclusie is dat zowel het aantal bezwaren, als de uitvoeringskosten zijn 
afgenomen.

Uit de onderzoeken is wel gebleken dat onze verwachting dat door belanghebbenden 
eerder te betrekken bij het vaststellen van de WOZ-waarde, dit zal bijdragen aan 
draagvlakvergroting, minder bezwaren en lagere uitvoeringskosten.

De meting van het resultaat

Uit de pilot willen wij een aantal kengetallen halen om de effecten te meten.
De cijfers over 2015 tellen wij als 0-meting

Criterium Voor de Pilot Na de Pilot

Gemiddelde woz waarde van de objecten 
gezamenlijk

Kosten van het vaststellen van de WOZ

Aantal objecten waarbij bezwaar is ingediend

Aantal objecten waarbij bezwaar is toegekend

Kosten van het afhandelen van bezwaren

6 bron: http://www.meppel.nl/dsresource?type=pdf&objectid=5988d547-cbc6-4081-8721-
cb5cad34c662&versionid=&subobjectname= geraadpleegd 13-02-2016 
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Samenvatting/voorstel

Samengevat omvat dit initiatiefvoorstel de volgende elementen:

De gemeente Zwolle vraagt het GBLT om een pilot te starten waarbij woningeigenaren zelf 
de woningkenmerken controleren en op basis hiervan zelf de WOZ waarde doorgeven.

De pilot omvat het op deze manier vaststellen van de WOZ waarde bij 250 woningen. 
Op basis van de responscijfers uit de gemeente Groningen worden hiervoor 500 
huiseigenaren benaderd.

In een nader te bepalen gebied in Zwolle worden 500 woningen geselecteerd voor de 
pilot. GBLT zal deze selectie uitvoeren op basis van een aantal criteria zoals: ingediende 
bezwaren in het verleden, praktische uitvoerbaarheid (woningen moeten wel vergelijkbaar 
zijn) en verwachte respons.

Deelnemers aan de pilot krijgen in het najaar van 2016 bericht met de objectkenmerken 
van hun woning zoals die om dit moment zijn geregistreerd.
De woningeigenaar kan deze kenmerken aanpassen, en mag daarbij aangeven wat de 
waarde van de woning zou moeten zijn.
Deze waarde wordt vervolgens door beoordeeld. Valt deze waarde binnen de wettelijke 
spelregels, dan wordt deze waarde overgenomen. Zijn er redenen om de waarde niet over 
te nemen, dan wordt de belanghebbende gemotiveerd geinformeerd waarom de 
doorgegeven waarde niet wordt overgenomen. 

Beoogd resultaat: 
-doordat belanghebbenden zelf de waarde mogen doorgeven neemt het draagvlak voor de 
vastgestelde WOZ-beschikking toe
-door de eigenaar/bewoner vooraf actief te betrekken bij de vaststelling van de WOZ 
waarde zal het aantal bezwaren via zogeheten no-cure-no-pay bureau’s afnemen. Dit leidt 
tot een daling van de uitvoeringskosten

Monitoring en evaluatie:
Door bij de monitoring te kiezen voor een beperkt aantal objectieve beoordelingspunten 
ontstaat een algemeen beeld van de effecten van de pilot tegen geringe kosten. 
Wij vragen het college om medio 2017 te rapporteren over de effecten van deze pilot en 
voorstellen te doen voor een mogelijk vervolg. 

Bijlagen:
- Adviesvraag waarderingskamer
- Brief Waarderingskamer
- Bijlage bij Memo: “Zelf WOZ wijzigen”


