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Geachte heer Opstelten, 

 

In uw brief van 2 mei 2013 nodigt u ons uit om te reageren op het concept-Besluit proceskosten in 

WOZ-zaken. Wij gaan met deze brief graag op uw uitnodiging in.  

 

Ter voorbereiding op onze reactie hebben wij onze leden verzocht om te reageren op het concept-

Besluit. De vele reacties die wij van gemeenten ontvingen, laten zien dat het onderwerp sterk leeft. 

Bewust van het uitgangspunt om bij een gegrond bezwaar een redelijke tegemoetkoming toe te 

kennen, blijkt  uit de reacties ook een grote zorg om de almaar stijgende maatschappelijke kosten 

die vooral door no-cure-no-paybureaus worden veroorzaakt. Met gemeenten delen wij de 

verwachting dat het voorgestelde besluit de proceskostenvergoedingen weer terug worden 

gebracht tot redelijke proporties. 

 

Zowel in december 2011 als in april 2013 is tijdens het Bestuurlijk Overleg WOZ gesproken over de 

sterk stijgende proceskostenvergoedingen. Daarbij is beide keren de wenselijkheid uitgesproken 

van een aangepaste regeling. Dat deze regeling nu vorm krijgt, verheugt ons. Tegelijkertijd 

benadrukken wij nogmaals de noodzaak dat deze regeling zo spoedig mogelijk in werking treedt. 

De afgelopen maanden bleek opnieuw een stijging van de door de no-cure-no-paybureaus 

ingediende bezwaren. Het aandeel van deze bureaus is opgelopen tot meer dan 17% van het 

totaal aantal bezwaren dat wordt ingediend. De noodzaak geldt temeer omdat inmiddels de Wet 

van 28 maart 2013 tot wijziging van de Wet waardering onroerende zaken in het Staatsblad is 

gepubliceerd (Stb. 2013, 129). Deze wijzigingswet regelt onder meer de openbaarheid van WOZ-

waarden van woningen. De wijzigingswet zal op een later tijdstip in werking treden.  

 

 

Minister van Veiligheid en Justitie 

de heer mr. I.W. Opstelten 

Postbus 20301 

2500 EH  DEN HAAG 

 

doorkiesnummer 

(070) 373 8274 
uw kenmerk 

382520 
bijlage(n) 

2 

betreft 

Concept-Besluit proceskosten 

WOZ 

ons kenmerk 

ECGF/U201300764 

 

datum 

31 mei 2013 



VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl  02 

 

De transparantie die door de openbaarheid ontstaat zal echter ook een bron zijn van conflicten. Net 

name de no-cure-no-paybureaus zullen hierop inspelen door nog meer bezwaar te maken dan tot 

nu toe. Voor ons is het dan ook een voorwaarde dat  het voorstel tot aanpassing van proceskosten 

in de WOZ in werking is getreden voor de verruiming van de openbaarheid.  

 

De afgelopen jaren hebben gemeenten veel geïnvesteerd in een goede afdoening van 

bezwaarschriften waarbij steeds vaker direct contact wordt gezocht met belanghebbenden. Deze 

op zich succesvolle werkwijze wordt gehinderd door het groeiende aandeel van no-cure-no-

paybureaus. Met het oog op de proceskostenvergoeding proberen deze bureaus het (informele) 

contact tussen gemeente en belanghebbende zo veel als mogelijk te beperken. Dit leidt niet alleen 

tot onnodige juridisering; ook dragen deze procedures niet bij aan een grotere aanvaarding van de 

vastgestelde WOZ-waarde, omdat een goede uitleg van de gemeente aan de belanghebbende 

achterwege blijft. Wij verzoeken dan ook om mogelijkheden te onderzoeken van het invoeren van 

een informele voorfase in de Awb die niet direct leidt tot juridisering tussen belanghebbende en 

gemeente. 

 

Uit het concept-Besluit maken wij op dat de afwijkende regeling alleen geldt voor geschillen waarin 

de hoogte van de waarde in het geding is. U duidt dat aan met WOZ-zaken. Omdat de WOZ-

waarde voor enkele gemeentelijke belastingen de heffingsmaatstaf vormt, moet worden voorkomen 

dat discussies over de hoogte van de heffingsmaatstaf door een te beperkte formulering van het 

concept-Besluit alsnog voor de (hogere) vergoedingen volgens het Besluit proceskosten 

bestuursrecht in aanmerking komen. Voor ons zijn deze discussies over de heffingsmaatstaf gelijk 

aan discussies over de WOZ-waarde. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval alle 

waardediscussies onder het concept-Besluit vallen, doen wij in bijgaand geannoteerde concept-

Besluit (bijlage 2) enkele voorstellen om het voorgaande te verduidelijken. Overigens zijn wij van 

mening dat het voor de duidelijkheid naar de burger toe beter zou zijn als alle fiscale procedures bij 

gemeenten onder deze regeling worden gebracht. Deze voorkeur hebben wij echter nog niet in een 

tekstvoorstel vervat.  

 

Het verheugt ons dat een redelijkheidsdrempel zijn beslag heeft gekregen in het concept-Besluit. 

Wij zien dit als een bevestiging van de zogenoemde WOZ-paradox. Tegelijkertijd merken veel 

gemeenten op dat de voorgestelde marges te beperkt zijn en onvoldoende aansluiten bij de 

professionele taxatiepraktijk. Daar is het algemeen aanvaard dat de getaxeerde waarde zich 

bevindt binnen een bandbreedte van 10%. Wij stellen voor dit ook in het concept-Besluit tot 

uitdrukking te brengen. 

 

Mede gevoed door de nuttige aanvullingen en suggesties van gemeenten, doen wij een aantal 

suggesties om de voorgestelde regeling aan te passen. Deze aanpassingen zijn gericht op 

verduidelijking van het voorstel om daarmee toekomstige discussies over de uitleg van de regeling 
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te voorkomen. Deze suggesties zijn opgenomen in bijlage 1. Eventuele tekstsuggesties zijn 

verwerkt in het geannoteerde concept-Besluit in bijlage 2. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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Lid directieraad 




