
15-03-2013:  Bezwaar OZB 

WOZ-waarde te hoog? 

Afgelopen week verscheen er een publicatie van de Waarderingskamer, een landelijke organisatie 
die gemeenten controleert of zij bij de aanslag en inning OZB wel correct handelen. Uit het rapport 
bleek dat 71 gemeenten bij de uitvoering van de OZB op één of meer punten in de fout gaan. Het 
rapport voor de gemeente Heusden is gelukkig op alle fronten positief; Heusden heeft wat dat 
betreft dus haar zaakjes op orde. 

De Waarderingskamer kijkt bij haar beoordeling naar diverse aspecten. Is de WOZ-administratie bij 
de gemeente op orde, worden alle veranderingen in gebouwen e.d. wel correct bijgehouden, volgt 
men de marktontwikkelingen, worden de WOZ-beschikkingen correct en op tijd verzonden, hoe 
verlopen de procedures rondom bezwaar en beroep, levert de gemeente alle gegevens correct en op 
tijd aan belastingdienst en waterschap. Kortom, de waarderingskamer maakt er geen half werk van 
en dan is het goed om te horen dat jouw gemeente op dat vlak niet in de fout gaat. 

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de WOZ-taxatie altijd correct is. Die WOZ-taxatie is de afgelopen 
weken weer bij de mensen thuis bezorgd en een veel gehoorde reactie is dat de waarde veel te hoog 
is ingeschat. Merkwaardig genoeg hoor je zelden of nooit iets over te lage waarderingen, maar dat 
ter zijde. Bij beoordeling van die taxatie moet u allereerst bedenken dat de peildatum al weer een 
jaartje terug ligt. Het gaat immers om de waarde per 1 januari 2012; met de waardedaling in 2012 
mag je dus nog geen rekening houden. Als u dan nog vindt dat de waarde (veel) te hoog is ingeschat, 
dan kunt u bezwaar indienen. Nou zijn er tegenwoordig allerlei bureautjes die dat bezwaar graag 
voor u regelen, vaak op no cure, no pay basis. Gemeenten worden als gevolg daarvan overstelpt met 
bezwaren. Huiseigenaars hebben immers niks te verliezen, baat het niet, dan schaadt het ook niet. 
Die bureautjes spinnen er garen bij; een gemiddeld bezwaarschrift kost de gemeente meer dan 700 
euro aan afhandeling. Volgens de BSOB-site (een instantie die o.a. de inning van de 
waterschapslasten verzorgt) krijgt een bureau 235 euro voor het indienen van het bezwaarschrift, 
235 euro voor het bijwonen van een hoorzitting en ook nog eens 242 euro voor het opstellen van 
een taxatierapport. Kassa dus, maar de gemeente betaalt en uiteindelijk dus ook de inwoner want 
het moet allemaal toch uit diezelfde gemeentepot komen. 

Wat is het effect van zo’n bezwaarschrift. Stel dat de waarde van je woning naar beneden wordt 
bijgesteld met pakweg 20.000 euro. Wat is dan het voordeel daarvan? Welnu, dat valt allemaal wel 
mee. Het te betalen OZB bedrag (tarief Heusden is in 2013 0,08547%) wordt dan welgeteld 17 euro 
lager. De aanslag waterschapslasten zal ook met zo’n 13 euro per jaar voordeliger uitpakken. En dan 
is er nog het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting. Dat huurwaardeforfait is voor de 
meeste woningen 0,6% en dus daalt die huurwaarde met 120 euro; waardoor de renteaftrek met 
hetzelfde bedrag stijgt. Bij een belastingtarief van 42% scheelt u dat uiteindelijk ongeveer 50 euro. 
Maar alleen als u aftrek van hypotheekrente hebt. Als u geen renteaftrek hebt, dan is het 
huurwaardeforfait tegenwoordig vrijgesteld en maakt het al helemaal niets uit. Kortom als u de 
WOZ-waarde met 20.000 euro weet te verlagen, dan zal het voordeel daarvan uiteindelijk uitkomen 
op 30 euro en als u  hypotheekrenteaftrek geniet dan komt daar nog zo’n 50 euro bij. Nogmaals, de 
kosten voor de gemeente komen uit op ruim 700 euro als u het bezwaar via zo’n bureautje indient. 



Je kunt je dus afvragen of het indienen van bezwaar wel zo verstandig is. Het kost de gemeenschap 
en dus elke belastingbetaler in ieder geval veel geld. In andere procedures is het niet ongebruikelijk 
om financiële drempels in te bouwen. Om een tsunami van bezwaarschriften via allerlei bureautjes 
te voorkomen zou je ook in deze bezwaarprocedure een financiële drempel in moeten kunnen 
bouwen. Als een bezwaar ongegrond wordt verklaard, dan worden de kosten bijvoorbeeld niet of 
niet helemaal vergoed. Maar dat is tot op heden nog niet het geval. Mijn advies aan u: als u 
overweegt om een bezwaar in te dienen, overweeg dan ook eens de effecten op uw portemonnee; 
wellicht komt u dan tot de conclusie dat het allemaal niet de moeite waard is. En als er toch echt 
(grote) fouten gemaakt zijn, dan kunt u dat bezwaar waarschijnlijk ook best zelf indienen. Een 
telefoontje naar de gemeente doet vaak wonderen. 

Drunen, vrijdag 15 maart  2013 

Kees Musters 
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