
   

WOB 
 
 
Veelgestelde vragen WOZ en Wob 
 
1. Wat zijn in het kort de aandachtspunten als er een Wob-verzoek wordt ingediend? 
2. Er is een verzoek bij de gemeente ingediend om WOZ-gegevens te verstrekken. 

Welke procedure is van toepassing? 
3. Welk bestuursorgaan (heffingsambtenaar of college) is bevoegd om op het 

verzoek te beslissen? 
4. Binnen welke termijn moet op het verzoek worden beslist? 
5.  Wat is het gevolg als de beslissing op een Wob-verzoek te laat wordt genomen? 
6.  Moet er altijd een besluit op het verzoek worden genomen, ook als de gevraagde 

gegevens allemaal worden verstrekt? 
7.  Welke rechtsmiddelen heeft iemand tegen een afwijzing op het verzoek om 

gegevens? 
8. Welke WOZ-informatie moet worden verstrekt? (zie ook vraag 9 en verder) 
9. Moet het taxatieverslag van een ander (vergelijkings)object worden verstrekt? 
10. Moeten de kuubprijzen en staffels van grondprijzen van andere 

(vergelijkings)objecten worden verstrekt? 
11. Moeten waardegegevens van huurwoningen aan een huurdersvereniging (niet als 

gemachtigde in een WOZ-procedure, maar als belangenorganisatie) worden 
verstrekt? 

12. Moeten gegevens van waardegebieden en kengetallen of grondstaffels per 
gebied of objectcategorie worden verstrekt? 

13. Moet een verzoek om verstrekking van tarieven van door de gemeente 
ingeschakelde taxateurs of deurwaarders worden toegekend? 

14. Moet een verzoek om het aantal WOZ-objecten, aantal OZB-aanslagen, aantal 
bezwaren en beroepen tegen WOZ-beschikkingen en aantallen objecten waarvan 
de waarde handmatig wordt vastgesteld worden toegekend? 

15. Moet een verzoek om het verstrekken van stukken over het rekenmodel WOZ, 
stukken over de waarborging van de kwaliteit van het (software)systeem of 
stukken over de waardebepaling van objecten zonder of met weinig referentie-
objecten worden toegekend? 

16. Moeten gegevens over kosten van behandeling van bezwaar- en beroepschriften 
en kostenvergoeding in bezwaar en beroep worden verstrekt? 

17. Moeten gegevens over het aantal toegekende bezwaren tegen de WOZ-waarde 
voor het lopende jaar worden verstrekt? 

18. Kan het verzoek om gegevens (bijvoorbeeld waardegebieden, kengetallen en 
grondstaffels) in een Wob-procedure worden afgewezen omdat de verzoeker de 
gegevens voor commerciële doeleinden wil gebruiken? 

19. In welke vorm moet de gevraagde informatie worden verstrekt? 
20. Mag de gemeente voor de verstrekking van informatie kosten in rekening 

brengen? 
21. Waar kunt u meer vinden over de Wob? 
 
 
 
 
 
 



   

 
Antwoorden 

1. Wat zijn in het kort de aandachtspunten als er een Wob-verzoek wordt 
ingediend? 

Als er een Wob-verzoek wordt ingediend moet u rekening houden met volgende 
aandachtspunten die meer uitgebreid in de volgende antwoorden worden uitgewerkt: 

 Het bestuursorgaan moet binnen 4 weken na het ontvangen van het Wob-verzoek 
een beslissing nemen (artikel 6, eerste lid van de Wob).  

 Dat moet door het nemen van een besluit; het is niet voldoende om alleen de 
gevraagde informatie toe te zenden.  

 Tegelijk met het bekendmaken van het besluit wordt de gevraagde informatie 
toegezonden, tenzij naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen 
heeft. In dat geval wordt de informatie niet eerder verstrekt dan twee weken nadat de 
beslissing is bekendgemaakt. 

 Bij het besluit maakt het bestuursorgaan melding van de mogelijkheid tot het maken 
van bezwaar (rechtsmiddelen clausule). 

 Het bestuursorgaan kan de beslistermijn met 4 weken verlengen (artikel 6, lid 2 van 
de Wob). Daarvan doet het bestuursorgaan schriftelijk en gemotiveerd mededeling, 
uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek. 

 Het bestuursorgaan is het orgaan waar de gevraagde informatie berust. Bijvoorbeeld 
de heffingsambtenaar of de invorderingsambtenaar of de directeur van een 
samenwerkingsverband.  

 Indien meerdere bestuursorganen zijn betrokken bij het verzoek moet het verzoek 
worden gesplitst in even zovele verzoeken en dienen even zovele besluiten te 
worden genomen.  

 Tussen bestuursorganen onderling geldt een doorzendplicht (artikel 4 van de Wob). 

 Let er op dat de gevraagde informatie soms meerdere jaren betreft. 

 De Waarderingskamer valt ook onder de reikwijdte van de Wob. Veel van de 
gevraagde informatie over aantallen objecten, bezwaar en beroep tegen WOZ-
beschikkingen staat op de website van de Waarderingskamer. Gemeenten mogen 
verwijzen naar de website van de Waarderingskamer indien de desbetreffende 
informatie daar aanwezig is. Verzoek om toezending van informatie die al openbaar 
is, is niet als Wob-verzoek aan te merken, maar wordt als feitelijke handeling 
aangemerkt (Raad van State 29 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA1329).  

 De Hoge Raad heeft op 8 februari 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ0693) beslist dat de 
gemeente voor naspeuringen in het kader van Wob-verzoeken geen leges mag 
heffen omdat het individuele belang van de aanvrager niet voorop staat. De 
gemeente mag wel leges heffen voor het maken van kopieën en het bewerken van 
de informatie. 

 De Wob bevat geen verplichting om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande 
documenten zijn neergelegd, ongeacht de mate van inspanning. De Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (5 juni 2013, ECLI: 
ECLI:NL:RVS:2013:CA2102) geeft aan dat de Wob geen verplichting bevat om 
gegevens te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd, 
ongeacht de mate van inspanning. Wanneer een bestuursorgaan constateert dat over 
een bepaalde aangelegenheid geen documenten bestaan, kan het verzoek op grond 
van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) in beginsel eenvoudig worden 
afgewezen met de mededeling dat de gevraagde documenten niet bestaan. De 
Afdeling geeft in bovenstaande uitspraak namelijk aan: het verzoek ziet aldus niet op 
informatie neergelegd in documenten, zodat het niet valt onder de werkingssfeer van 
de Wob.  

 Een elektronisch verzoek wordt alleen in behandeling genomen als de gemeente de 
elektronische weg heeft geopend. Belanghebbende krijgt de mogelijkheid om het 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/geldigheidsdatum_15-07-2013#HoofdstukIII_Artikel6
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/geldigheidsdatum_15-07-2013#HoofdstukIII_Artikel6
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/geldigheidsdatum_15-07-2013#HoofdstukIII_Artikel6
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/geldigheidsdatum_15-07-2013#HoofdstukIII_Artikel4
http://www.waarderingskamer.nl/default.aspx?sec=content&id=333
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:CA1329
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:BZ0693
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:CA2102


   

verzuim te herstellen als een verzoek alsnog op elektronische wijze wordt ingediend. 
De beslistermijn wordt opgeschort voor de periode tussen de datum van verzoek om 
verzuimherstel en de datum van het verzuimherstel. 

 Indien de verzoeker de informatie in een bepaalde vorm wenst te ontvangen geeft de 
gemeente daaraan gehoor, tenzij het verstrekken in die vorm een onevenredige 
belasting voor het bestuursorgaan is, dan wel indien die informatie reeds in een 
andere voor de verzoeker gemakkelijke en toegankelijke vorm beschikbaar is. 

 De VNG geeft regelmatig advies over ingediende WOB-verzoeken over 
gemeentelijke heffing en WOZ. U kunt die o.a. hier vinden:  
VNG-pagina openbaarheid van bestuur 

 VNG: Advies WOB-verzoek WOZ-gegevens II 2013 
VNG: Advies WOB-verzoek WOZ-gegevens I 2013  
Forum VNG, o.a. Wob) 

 Handreiking Transparant Bestuur van de VNG beschikbaar. Hierin is een 
stappenplan opgenomen voor de behandeling van een Wob-verzoek. 
http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Gemeenterecht/2009/WOBpubli
catie2009.pdf  

Terug naar boven 

2. Er is een verzoek bij de gemeente ingediend om WOZ-gegevens te verstrekken. 
Welke procedure is van toepassing? 

In beginsel zijn de Wet WOZ, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob) van toepassing. Welke procedure gevolgd moet worden is 
afhankelijk van de wijze waarop het verzoek wordt gedaan en de context waarin het verzoek 
wordt gedaan. Als in het verzoek niet wordt gewezen op de Wob en het ook geen verzoek 
om openbaarmaking bevat dan is de Wob niet van toepassing, maar wordt het verzoek 
beoordeeld in het kader van de Wet WOZ (Raad van State 13 november 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:1929 en 7 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:629). Drie situaties: 
   
1. (WOZ) Een verzoek om informatie zal in het algemeen worden gedaan nadat de WOZ-
beschikking is ontvangen. In de bezwaarfase geldt artikel 7:4 Awb waarin is bepaald dat ‘alle 
verder op de zaak betrekking hebbende stukken’ ter inzage worden gelegd en dat 
belanghebbenden tegen vergoeding van ten hoogste de kosten afschriften daarvan kunnen 
verkrijgen (lid 2 en 4). Dit artikel heeft betrekking op de hoorzitting in de bezwaarfase maar 
deze bepalingen geven toch regels voor informatieverstrekking in de bezwaarfase. Er kan 
dan een brief (bijv. ontvangstbevestiging voor een proforma-bezwaar) worden verzonden 
waarin, afhankelijk van de verzochte informatie, wel of niet aan het verzoek tegemoet wordt 
gekomen. Er is geen sprake van een voor bezwaar vatbare beschikking.  
 
2. (Wob) Een verzoek wordt buiten een bezwaarprocedure tegen de WOZ-beschikking 
gedaan.  
Dan is de Wob van toepassing (bijv. een huurdersvereniging (niet als gemachtigde, maar als 
belangenorganisatie) verzoekt om alle waardegegevens van huurwoningen in een gemeente 
of een vereniging van WOZ-gedupeerden (niet als gemachtigde, maar als 
belangenorganisatie) verzoekt om verstrekking van allerlei WOZ-gegevens). Er is dan sprake 
van een Wob-procedure. De beslissing op het verzoek is voor bezwaar vatbaar. 
 
3. (WOZ of Wob) Het kan onduidelijk zijn of het om een Wob- of om een WOZ-verzoek gaat. 
Doe dan navraag bij de verzoeker of men een Wob-procedure wenst of dat men het verzoek 
in het kader van de bezwaarprocedure behandeld wenst te zien. Het verzoek kan ook 
worden gedaan in het bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking waarbij wordt verwezen 
naar de Wet openbaarheid van bestuur. Daarbij is het belangrijk om onderscheid te maken 
tussen de inwilliging van een Wob-verzoek dat voor iedereen openbaar wordt en een 
verzoek om gegevens die alleen de verzoeker betreffen. De verzoeker wil waarschijnlijk niet 

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/recht/wet-openbaarheid-van-bestuur
http://www.vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2013/20130329-leidraad-wob-verzoek.pdf
http://www.vng.nl/files/vng/vng-advies-wob-verzoek-ozb-en-woz-mrt2013.pdf
https://forum.vng.nl/
http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Gemeenterecht/2009/WOBpublicatie2009.pdf
http://www.vng.nl/files/vng/vng/Documenten/Extranet/Gemeenterecht/2009/WOBpublicatie2009.pdf
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:1929
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:629
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk7/Afdeling72/Artikel74/geldigheidsdatum_10-04-2014


   

dat zijn eigen gegevens openbaar worden gemaakt (zie de circulaire Handleiding Wob en en 
Wbp verzoeken, Stcrt. 2010, 528). 
Afhankelijk van het antwoord wordt het verzoek in de bezwaarprocedure WOZ (1) of de 
Wob-procedure (2) afgehandeld. 
 

Terug naar boven 

3. Welk bestuursorgaan (heffingsambtenaar of college) is bevoegd om op het 
verzoek te beslissen? 

Ook hier is er een onderscheid tussen het verzoek dat in de bezwaarprocedure tegen de 
WOZ-beschikking en het Wob-verzoek dat buiten de bezwaarprocedure om tegen de WOZ-
beschikking wordt gedaan:  
 
1. (WOZ) In de WOZ-procedure beslist de heffingsambtenaar op het verzoek om 
waardegegevens en taxatieverslag.  
 
2. (Wob) In de Wob-procedure zijn zowel de heffingsambtenaar als het college bevoegde 
instanties om op het verzoek om gegevens te beslissen. Het college is namelijk 
verantwoordelijk voor het WOZ-gegevensbeheer, voor zover de heffingsambtenaar dat niet 
is (artikel 1, tweede lid en artikel 38 Wet WOZ). Krijgt de heffingsambtenaar een concreet 
verzoek dan is die bevoegd om op dat verzoek een voor bezwaar vatbare beslissing te 
nemen, ook als het college daartoe ook bevoegd is (Raad van State 5 december 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BY5083).  
 
3. Samenwerkingsverband: In de Wob-procedure zijn zowel de aangewezen 
heffingsambtenaar als het college bevoegde instanties om op het verzoek om gegevens te 
beslissen. Het college is namelijk verantwoordelijk voor het WOZ-gegevensbeheer, voor 
zover de heffingsambtenaar dat niet is (artikel 1, tweede lid en artikel 38 Wet WOZ). Krijgt de 
heffingsambtenaar een concreet verzoek dan is die bevoegd om op dat verzoek een voor 
bezwaar vatbare beslissing te nemen, ook als het college daartoe ook bevoegd is (Raad van 
State 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083). De heffingsambtenaar van het 
samenwerkingsverband is werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college en daarom 
een bestuursorgaan in de zin van de Wob. Bij een samenwerkingsverband werkt dit dus niet 
anders dan bij een individuele gemeente. In het geval gegevens niet bij het 
samenwerkingsverband berusten geldt een doorzendverplichting; het Wob-verzoek moet in 
dat geval worden doorgestuurd naar het bestuursorgaan waar de gegevens zouden kunnen 
berusten (artikel 4 Wob).    

Terug naar boven 
 

 

4. Binnen welke termijn moet op het verzoek worden beslist? 

Onderscheid WOZ-procedure en Wob-procedure: 
 
1. (WOZ) Er is geen specifieke beslistermijn om op een verzoek om informatie te beslissen. 
Aan een verzoek moet wel binnen een redelijke termijn worden voldaan. Het is redelijk om 
de termijnen die voor de Wob gelden, ook te hanteren voor verzoeken die in de 
bezwaarprocedure WOZ worden gedaan (zie hieronder 2). Dat schept duidelijkheid en 
uniformiteit bij de behandeling van verzoeken om WOZ-gegevens. In de WOZ-procedure 
geldt voor de uitspraak op bezwaar de normale beslistermijn tot het einde van het jaar. 
 
2. (Wob) Het bestuursorgaan moet uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek 
een beslissing op het verzoek nemen. Die beslissing kan vier weken worden verdaagd, maar 
de verdaging moet wel met motivering voor het einde van de eerste vier-wekentermijn aan 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-528.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-528.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007119/geldigheidsdatum_10-04-2014#HoofdstukI_Artikel1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007119/geldigheidsdatum_10-04-2014#HoofdstukVI_Artikel38
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2012:BY5083
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007119/geldigheidsdatum_10-04-2014#HoofdstukI_Artikel1
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007119/geldigheidsdatum_10-04-2014#HoofdstukVI_Artikel38
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2012:BY5083
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/geldigheidsdatum_27-06-2013#HoofdstukIII_Artikel4


   

belanghebbende worden meegedeeld. De gegevens dienen tegelijkertijd met de beslissing te 
worden verstrekt als het verzoek wordt gehonoreerd. De beslissing op het verzoek is voor 
bezwaar vatbaar. Zie artikel 6 van de Wob.  
 

5.  Wat is het gevolg als de beslissing op een Wob-verzoek te laat wordt genomen? 

De verzoeker kan de gemeente in gebreke stellen en verzoeken om binnen twee weken een 
besluit te nemen. Als de termijn wordt overschreden zijn er twee mogelijkheden: 

- Een dwangsom, of 
- Direct beroep bij de rechtbank. 

Na overschrijding van de termijn genoemd in de ingebrekestelling wordt een dwangsom per 
dag verbeurd. Bovendien kan de verzoeker de termijnoverschrijding opvatten als een 
(fictieve) weigering om een besluit te nemen en kan dan tegen dat (fictieve) besluit bezwaar 
maken. Een gegrond bezwaar leidt dan ook tot een proceskostenvergoeding.  
De verzoeker kan er ook voor kiezen om direct in beroep te gaan en de rechtbank verzoeken 
om een dwangsom vast te stellen. Ook dat kan leiden tot veroordeling van het 
bestuursorgaan tot betaling van een dwangsom, proceskostenvergoeding en/of vergoeding 
van het griffierecht. 
 

6.  Moet er altijd een besluit op het verzoek worden genomen, ook als de 
gevraagde gegevens allemaal worden verstrekt? 

Ja, het bestuursorgaan neemt bijna altijd een voor bezwaar en eventueel beroep vatbare 
beschikking, ook als volledig aan het verzoek tegemoet wordt gekomen. Wordt de informatie 
wel verstrekt maar blijft een voor bezwaar vatbare beschikking achterwege, dan kan een 
dwangsomprocedure volgen met toekenning van dwangsom en proceskosten (Rechtbank 
Roermond 22 juli 2011, ECLI:NL:RBROE:2011:BR3105 en Rechtbank ’s-Hertogenbosch 2 
februari 2011, ECLI:NL:RBSHE:2011:BP3425). Als de verzochte informatie al openbaar is, 
kan daarnaar worden verwezen en wordt het verzoek niet-ontvankelijk verklaard (Raad van 
State 29 mei 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA1329).  
 

Terug naar boven 

7.  Welke rechtsmiddelen heeft iemand tegen een afwijzing op het verzoek om 
gegevens? 

Onderscheid tussen de WOZ-procedure en de Wob-procedure: 
 
1. (WOZ) In de WOZ-procedure maakt het verzoek onderdeel uit van de 
bezwarenafhandeling. De afwijzing kan dan in het beroep tegen de uitspraak op het bezwaar 
door de belastingrechter van de rechtbank worden getoetst. De afwijzing komt dan met name 
aan de orde om de zorgvuldige afhandeling van het bezwaar te toetsen. 
  
2. (Wob) In de Wob-procedure is een afwijzing (maar ook een toewijzing) voor bezwaar 
vatbaar. Die bezwaarmogelijkheid moet vermeld worden in de beslissing op het verzoek. De 
verzoeker kan bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het verzoek heeft behandeld. 
Oordeelt het bestuursorgaan dat het bezwaar ongegrond is, dan kan de verzoeker in beroep 
bij de bestuursrechter van de rechtbank en daarna eventueel in hoger beroep bij de Raad 
van State (Afdeling bestuursrechtspraak). Zie ook de mogelijkheden die de verzoeker heeft 
om een dwangsom te verkrijgen (vraag 4). Ook als het verzoek uitsluitend om gegevens gaat 
die vallen onder de geheimhoudingsplicht van artikel 40 Wet WOZ en artikel 67 AWR is de 
bestuursrechter bevoegd (Hoge Raad 5 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL6423). Heeft het 
verzoek echter betrekking op een ontheffingsbesluit van artikel 67, derde lid AWR dan is de 
burgerlijke rechter bevoegd (Raad van State 31 juli 2013, ECLI:NL:RVS:2013:528).  

Terug naar boven 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005252/geldigheidsdatum_06-03-2014#HoofdstukIII_Artikel6
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROE:2011:BR3105
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBSHE:2011:BP3425
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:CA1329
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007119/geldigheidsdatum_10-04-2014#HoofdstukVII_Artikel40
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/HoofdstukVIII/Afdeling6/Artikel67/geldigheidsdatum_10-04-2014
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2010:BL6423
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/HoofdstukVIII/Afdeling6/Artikel67/geldigheidsdatum_10-04-2014
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:528


   

8. Welke WOZ-informatie moet worden verstrekt? (zie ook vraag 9 en verder) 

De gemeente is verplicht de informatie te verstrekken die bij de gemeente feitelijk aanwezig 
is. Hoofdregel is dat informatie openbaar is. De gemeente is niet verplicht om gegevens die 
er niet zijn te vergaren, bewerken of op te stellen. De Wob geeft geen verplichting om 
gegevens te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd, ongeacht de 
mate van inspanning (zie ook het antwoord bij vraag 1; Raad van State 5 juni 2013, 
ECLI:NL:RVS:2013:CA2102). 
Deze vraag heeft zowel een juridisch antwoord als een praktisch antwoord. 
 
Juridisch: 
1. (WOZ) 
Hoofdregel is dat informatie openbaar is, maar voor de WOZ geldt een beperkte mate van 
openbaarheid. 
Heeft het verzoek betrekking op gegevens van individuele WOZ-objecten dan wordt het 
verzoek getoetst aan artikel 40 WOZ. Dat geldt zowel in de WOZ-procedure als in de Wob-
procedure. In artikel 40 van de Wet WOZ staat duidelijk wat er wordt verstrekt: 
- het waardegegeven indien iemand uit hoofde van zijn belastingheffing een 

gerechtvaardigd belang heeft; 
- het taxatieverslag van het eigen WOZ-object aan diegene die een beschikking heeft 

ontvangen. 
In de Instructie gerechtvaardigd belang van de Waarderingskamer wordt het aantal 
waardegegevens genoemd dat verstrekt kan worden (bij woningen maximaal 9). De 
gegevens die in het taxatieverslag moeten staan, zijn uitgewerkt in het modeltaxatieverslag 
in de bijlage van de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ. Een verzoek 
om verstrekking van gegevens van individuele objecten dat meer omvat dan een aantal 
waardegegevens en het modeltaxatieverslag (artikel 40 Wet WOZ) kan dan worden 
geweigerd.  
2. (Wob) 
Het verzoek kan ook gaan om algemene gegevens. Die moeten op grond van de Wob 
verstrekt worden voor zover die voorhanden zijn (zie hiervoor: het is niet verplicht om 
stukken te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd (Raad van State 
5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2102)). Dat zal per gemeente en gehanteerd 
waarderingsmodel verschillen. Waardegebieden en algemene kengetallen moeten worden 
verstrekt voor zover die geen gegevens bevatten van individuele objecten.  
 
Praktisch: 
(WOZ) 
Als u van plan bent om gegevens te verstrekken doet u dat dan zo snel mogelijk, in de 
bezwaarfase of eerder. Dat voorkomt onnodige procedures. 
In het beroep over een WOZ-beschikking bij de belastingrechter van de rechtbank zal de 
gemeente de vastgestelde waarde moeten bewijzen. De wetgever heeft met artikel 7:4, lid 6 
en 7 van de Awb getracht om informatie die in de beroepsfase zal worden verstrekt ook al in 
de bezwaarfase te laten verstrekken. Slechts als er gewichtige redenen zijn wordt informatie 
niet verstrekt. De bedoeling daarvan is om onnodige beroepsprocedures te voorkomen over 
informatie die al in een eerder stadium verstrekt had kunnen worden. Is de gemeente van 
plan om in de beroepsfase meer te verstrekken dan het waardegegeven en het 
taxatieverslag, dan is het aan te raden dat ook al in de bezwaarfase te doen indien daarom is 
verzocht, tenzij dat een te grote inspanning vergt. In het laatste geval is het doelmatiger om 
die informatie alleen in de beroepsfase te verstrekken, omdat dat in beperktere mate zal 
plaatsvinden.  
Voorbeeld: Indien u in de beroepsfase uiteindelijk wel de kuubprijzen en staffels van 
grondprijzen van het WOZ-object en de vergelijkingsobjecten verstrekt, wordt deze verdere 
procedure misschien voorkomen indien dat al in de bezwaarfase is verstrekt. Moeten 
hiervoor uitgebreide queries worden ontworpen dan kan daar ook mee worden gewacht 
totdat de beroepsfase aanbreekt. 
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9. Moet het taxatieverslag van een ander (vergelijkings)object worden verstrekt? 

Nee, een verzoek van een WOZ-belanghebbende om een taxatieverslag van een ander 
(vergelijkings)object wordt op grond van artikel 40 van de Wet WOZ afgewezen. 
Let op: zie ook het praktische antwoord onder 8. 
 

10. Moeten de kuubprijzen en staffels van grondprijzen van andere 
(vergelijkings)objecten worden verstrekt? 

Nee, een verzoek van een WOZ-belanghebbende om kuubprijzen en staffels van 
grondprijzen van andere (vergelijkings)objecten wordt op grond van artikel 40 van de Wet 
WOZ afgewezen. Als het gaat om algemene kengetallen van een waardegebied kunnen die 
wel worden verstrekt, voor zover die aanwezig zijn.  
Let op: zie ook het praktische antwoord onder 8.  
 

11. Moeten waardegegevens van huurwoningen aan een huurdersvereniging (niet 
als gemachtigde in een WOZ-procedure, maar als belangenorganisatie) worden 
verstrekt? 

Nee, bij een verzoek van een huurdersvereniging is sprake van een Wob-procedure. In de 
Wob-procedure kan, voor zover het gegevens van individuele WOZ-objecten zijn, getoetst 
worden aan artikel 40 van de Wet WOZ. Verzoekt een huurdersvereniging om alle 
waardegegevens van huurwoningen dan wordt dat op grond van artikel 40 van de Wet WOZ 
afgewezen. De huurdersvereniging is geen belanghebbende en heeft dan ook geen recht op 
die gegevens (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 17 september 2003, 
ECLI:NL:RVS:2003:AK4040).  

Terug naar boven 

12. Moeten gegevens van waardegebieden en kengetallen of grondstaffels per 
gebied of objectcategorie worden verstrekt? 

Ja, als het verzoek geen betrekking op gegevens van individuele objecten en personen 
heeft, dan worden gegevens verstrekt voor zover aanwezig. Gegevens worden in beginsel 
verstrekt tenzij er een uitzonderingsgrond van toepassing is.  
Waardegebieden en kengetallen van een bepaald gebied of grondstaffels per gebied of 
objectcategorie vallen niet onder privacybescherming voorzover die geen betrekking hebben 
op gegevens van individuele objecten (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 11 
augustus 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AQ6645). De gegevens dienen te worden verstrekt voor 
zover die aanwezig zijn het is niet verplicht om stukken te vervaardigen die niet in bestaande 
documenten zijn neergelegd (Raad van State 5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2102).  

 

13. Moet een verzoek om verstrekking van tarieven van door de gemeente 
ingeschakelde taxateurs of deurwaarders worden toegekend?  

Nee, de geldende tarieven die een bedrijf ten behoeve van de gemeente voor te verrichten 
werkzaamheden bij een bestuursorgaan in rekening brengt behoren tot de financiële 
bedrijfsvoering van het bedrijf en worden aangemerkt als bedrijfs- en fabricatiegegevens die 
zijn uitgezonderd in artikel 10, eerste lid, onderdeel c Wob (Raad van State 5 december 
2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083). 

Terug naar boven 

14. Moet een verzoek om het aantal WOZ-objecten, aantal OZB-aanslagen, aantal 
bezwaren en beroepen tegen WOZ-beschikkingen en aantallen objecten 
waarvan de waarde handmatig wordt vastgesteld worden toegekend? 

Ja, voor zover die gegevens voorhanden zijn. De Wob geeft geen verplichting om gegevens 
te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd, ongeacht de mate van 
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inspanning (Raad van State 5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2102). Zijn de gegevens al 
eerder openbaar gemaakt dan kan daarnaar worden verwezen. Veel van de gevraagde 
informatie over aantal objecten, bezwaar en beroep tegen WOZ-beschikkingen staat op de 
website van de Waarderingskamer. Gemeenten mogen verwijzen naar de website van de 
Waarderingskamer indien de desbetreffende informatie daar aanwezig is. 
 

Terug naar boven 

15. Moet een verzoek om het verstrekken van stukken over het rekenmodel WOZ, 
stukken over de waarborging van de kwaliteit van het (software)systeem of 
stukken over de waardebepaling van objecten zonder of met weinig referentie-
objecten worden toegekend? 

Dat hangt ervan af. De vraag is of het verzoek concreet genoeg is. Als dat niet zo is vraagt 
het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk om het verzoek te concretiseren en is het daarbij 
behulpzaam (artikel 3, vierde lid Wob). Is dat wel zo dan worden de gegevens verstrekt voor 
zover die voorhanden zijn. De Wob geeft geen verplichting om gegevens te vervaardigen die 
niet in bestaande documenten zijn neergelegd, ongeacht de mate van inspanning (Raad van 
State 5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2102). Zijn de gegevens al eerder openbaar 
gemaakt dan kan daarnaar worden verwezen. 
Het is ook mogelijk dat de stukken concurrentiegevoelig kunnen zijn. Het bestuursorgaan 
kan de gegevens dan weigeren omdat het om bedrijfs- en fabricagegegevens gaat (artikel 
10, eerste lid onder c Wob).  
Het verstrekken van stukken kan ook worden geweigerd als het belang van openbaarmaking 
niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van het bestuursorgaan of niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden (artikel 10, tweede lid onder b en g Wob). Ook kan het gaan om persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad (artikel 11 Wob).  
Is dat niet aan de orde dan kunnen de gegevens worden verstrekt of na bewerking worden 
verstrekt. Het is daarbij ook mogelijk om een uittreksel of samenvatting van de verzochte 
stukken te verstrekken. Maar het is geen verplichting om dergelijke documenten te 
vervaardigen (Raad van State 5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2102).   

Terug naar boven 

16. Moeten gegevens over kosten van behandeling van bezwaar- en 
beroepschriften en kostenvergoeding in bezwaar en beroep worden verstrekt?  

Ja, de algemene gegevens moeten worden verstrekt voor zover die voorhanden zijn en voor 
zover de gegevens niet concurrentie- of privacygevoelig zijn. De Wob geeft geen verplichting 
om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd, ongeacht 
de mate van inspanning (Raad van State 5 juni 2013, ECLI:NL:RVS:2013:CA2102). Zijn de 
gegevens al eerder openbaar gemaakt dan kan daarnaar worden verwezen. 
Het is mogelijk dat de stukken concurrentiegevoelig kunnen zijn. Het bestuursorgaan kan de 
gegevens dan weigeren omdat het om bedrijfs- en fabricagegegevens gaat wanneer het om 
tarieven van taxatie- of deurwaardersbedrijven gaat (artikel 10, eerste lid onder c Wob; Raad 
van State 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083).  
Gegevens over specifieke bezwaar- en beroepsprocedures vallen onder de geheimhouding 
van artikel 40 van de Wet WOZ. Die hoeven niet te worden verstrekt.  
Het verstrekken van stukken kan ook worden geweigerd als het belang van openbaarmaking 
niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van het bestuursorgaan of niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van 
derden (artikel 10, tweede lid onder b en g Wob). Ook kan het gaan om persoonlijke 
beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad (artikel 11 Wob).  
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Is dat niet aan de orde dan kunnen de gegevens worden verstrekt of na bewerking worden 
verstrekt. Het is daarbij ook mogelijk om een uittreksel of samenvatting van de verzochte 
stukken te verstrekken.  

17. Moeten gegevens over het aantal toegekende bezwaren tegen de WOZ-waarde 
voor het lopende jaar worden verstrekt? 

Nee, deze gegevens zijn nog niet bekend. Het bestuursorgaan kan bij de verzoeker 
informeren of deze gegevens ook later kunnen worden verstrekt. Op dat moment zijn de 
gegevens voor het lopende jaar pas volledig bekend. Dat kan telefonisch, maar leg alles 
schriftelijk vast en bevestig dat naar de verzoeker. Het kan ook per per fax of brief. De 
vierwekentermijn waarbinnen een besluit op het verzoek moet worden genomen dient daarbij 
in de gaten te worden gehouden.  
Voor eerdere jaren geldt het volgende: zijn de gegevens al eerder openbaar gemaakt dan 
kan daarnaar worden verwezen. Veel van de gevraagde informatie over aantallen 
toegekende bezwaren staat op de website van de Waarderingskamer. Gemeenten mogen 
verwijzen naar de website van de Waarderingskamer indien die informatie daar aanwezig is. 

Terug naar boven 

18. Kan het verzoek om gegevens (bijvoorbeeld waardegebieden, kengetallen en 
grondstaffels) in een Wob-procedure worden afgewezen omdat de verzoeker de 
gegevens voor commerciële doeleinden wil gebruiken?  

Nee, de persoon of het oogmerk dat iemand bij de informatieverstrekking heeft of zegt te 
hebben speelt geen rol voor de beoordeling of het verzoek moet worden afgewezen of 
toegekend (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 26 juli 1999, 
ECLI:NL:RVS:1999:AA3778, overweging 2.2.1). Als het verzoek echter om gegevens in de 
zin van artikel 40 Wet WOZ gaat, dan speelt het (fiscale of WOZ-)belang wel een rol bij de 
beoordeling of het verzoek moet worden afgewezen of toegekend (zie vraag 11). 

19. In welke vorm moet de gevraagde informatie worden verstrekt?  

1. (WOZ) In de Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet WOZ staat de wijze 
waarop het taxatieverslag moet worden ingericht (= taxatiemodellen).  
 
2. (Wob) Op grond van de Wob moeten de gegevens uit een schriftelijk stuk of uit ander 
materiaal verstrekt worden. Het wordt op de volgende wijze verstrekt (artikel 7, eerste lid 
Wob). Door: 
a. kopie of scan (digitaal) ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te 
verstrekken, 
b. kennisneming van de inhoud toe te staan, 
c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of 
d. inlichtingen daaruit te verschaffen. 
De informatie wordt verstrekt in de door de verzoeker verzochte vorm, tenzij: 

a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet gevergd kan worden; 
b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk toegankelijke vorm 
voor het publiek beschikbaar is. 

 
 
 

20. Mag de gemeente voor de verstrekking van informatie kosten in rekening 
brengen? 

1. (WOZ) 
In de bezwaarprocedure WOZ worden afschriften tegen vergoeding van ten hoogste de 
kostprijs verstrekt (artikel 7:4, vierde lid Awb). 
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2. (Wob) 
In de Wob-procedure kunnen de kosten eveneens via leges in rekening worden gebracht. 
Met de vorm waarin de informatie wordt verstrekt (kennisneming, kopie, uittreksel of 
samenvatting, overhandiging, (aangetekende) verzending) is vooral een individualiseerbaar 
belang gediend (Hoge Raad 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ0693). De kosten kunnen 
in rekening worden gebracht voor zover dat in de legesverordening is opgenomen. De 
kosten voor naspeuringen in het archief kunnen niet via leges worden verhaald, omdat 
daarmee het belang van openbaarmaking is gediend.  

21. Waar kunt u meer vinden over de Wob? 

 VNG-pagina openbaarheid van bestuur 

 VNG: Advies WOB-verzoek WOZ-gegevens II 2013 
VNG: Advies WOB-verzoek WOZ-gegevens I 2013  
Forum VNG, o.a. Wob) 

 
De Wob staat hier. 

Terug naar boven 
 

 
 
 
 
 
 
 
Deze bijlage hoort bij de Syllabus Bezwaar en Beroep 
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