
Bijlage 1 - Artikelsgewijs commentaar op het concept-Besluit 

 

Waar mogelijk hebben wij het artikelsgewijs commentaar vertaald in tekstvoorstellen. Deze 

tekstvoorstellen treft u aan bijgaand geannoteerde concept-Besluit (bijlage 2).  

 

Algemeen 

Het concept-Besluit ontbeert koppen bij de artikelen. Voorstellen daarvoor zijn opgenomen in het 

geannoteerde concept-Besluit. 

 

Aanhef 

Artikel 7:28 Awb regelt het administratief beroep. Omdat daarvan bij WOZ-beschikkingen en 

belastingaanslagen geen sprake is, kan de verwijzing naar dit artikel achterwege blijven.  

 

Artikel 1 Definities 

Uit de ontvangen reacties blijkt dat enkele gebruikte begrippen verduidelijking behoeft. Daarom stellen 

wij voor dat er een definitie wordt toegevoegd voor het begrip " gecombineerde aanslag". Voor de 

invulling daarvan is verwezen naar artikel 24, negende lid, Wet WOZ en artikel 239, eerste lid, 

Gemeentewet. 

In de definitie van "gecombineerde behandeling" worden termen gebruikt die tot nieuwe discussies 

over de betekenis ervan kunnen leiden. Deze termen kunnen worden weggelaten zonder de definitie 

aan te tasten. 

Zoals in de brief is aangegeven, dient de reikwijdte van het Besluit proceskosten WOZ duidelijk te zijn. 

Daarbij dienen ook discussies over waardegerelateerde heffingsmaatstaven onder de regeling te 

vallen. Hiertoe dient de definitie van het begrip "WOZ-waarde" te worden uitgebreid. Door deze 

aanvulling worden ook waardediscussies bij bijvoorbeeld de OZB, de forensenbelasting, de 

rioolheffing of de BIZ-bijdrage onder de reikwijdte van het Besluit gebracht.  

De overige voorgestelde wijzigingen zien voornamelijk op aansluiting bij de terminologie in de Wet 

WOZ. 

 

Artikel 2 Reikwijdte  

Ook in dit artikel dient tot uitdrukking te komen dat het Besluit van toepassing is op besluiten op Wet 

WOZ en de heffingen waarbij de WOZ-waarde als mede als maatstaf wordt gehanteerd.  

 

Artikel 3 - Uurtarieven deskundige 

De voorgestelde wijzigingen zijn taalkundig of zien op aansluiting bij de terminologie in de Wet WOZ. 

 

Artikel 4 Uren deskundige 

Eerste lid 

Uit de gemeentelijke praktijk blijkt dat het aantal uren bij een aantal categorieën erg hoog is voor het 

uitbrengen van deskundigenverslagen. Daarom stellen wij voor het aantal uren aan te passen bij 

courante woningen van 6 naar 4 en bij gebouwde eigendommen in aanbouw van 4 naar 2.  

 

Tweede lid 

Het voorgestelde lid 2 kan naar onze mening vervallen. De opsomming van omstandigheden blijkt 

namelijk tot grote onduidelijkheid te leiden wat de regeling gevoelig maakt voor nieuwe procedures. 

Daarnaast kunnen bijzondere omstandigheden in de toekomst nog steeds worden aangevoerd en 

toegepast op grond van artikel 2, derde lid, Besluit proceskosten bestuursrecht.  



Wel krijgen wij signalen dat taxateurs wijkgericht taxeren, waarbij op basis van dezelfde vergelijkbare 

gegevens een flink aantal gelijksoortige deskundigenverslagen worden opgesteld. Daarbij is in de 

regel veel minder aantal uren per verslag gemoeid dan is opgenomen in het eerste lid. Om hierin te 

voorzien, is een tekstsuggestie opgenomen. 

Daarnaast geven wij in overweging om in dit artikel een lid toe te voegen waarin wordt bepaald dat bij 

gebruik van meer dan één waarderingsmethode er bij de bepaling van de vergoeding slechts wordt 

uitgegaan van de methode die de hoogste tegemoetkoming geeft.  

 

Artikel 5 Hoorzitting deskundige 

In veel reacties geven gemeenten aan dat een nadere toelichting gewenst op het gebruikte begrip 

"relevante bijdrage". Daarnaast wordt de vrees uitgesproken dat no-cure-no-paybureaus deze regeling 

zullen aangrijpen om de motivering van het deskundigenverslag te beperken om vervolgens tijdens de 

zitting met de relevante aanvullingen te komen. Dit zou een efficiënte heroverweging hinderen. 

Daarom stellen wij voor om in de toelichting nadrukkelijk vast te leggen dat er geen sprake van een 

deskundigenverslag als op basis van de inhoud van het ingediende verslag geen conclusie omtrent de 

waarde is te trekken. Het feit dat een rapportage geen deskundigenverslag is kan achteraf niet met 

een mondelinge toelichting worden hersteld. Van een deskundige mag immers worden verwacht dat 

hij alle relevante informatie opneemt bij het uitbrengen van het deskundigenverslag.  

Het voorgestelde lid 4 roept in de praktijk vragen op. Met de voorgestelde aanpassingen kan de 

werking van de verdeling worden verduidelijkt. 

Steeds vaker vragen gemachtigden en deskundigen uit een oogpunt van verminderd tijdsbeslag om 

telefonisch te worden gehoord. Uit de rechtspraak volgt dat de gemeenten dergelijke verzoeken niet 

categorisch mogen weigeren. Omdat een telefonische hoorzitting minder tijd vergt, stellen wij voor een 

aparte regeling op te nemen voor een telefonische hoorzitting. Daarbij dient ook rekening te worden 

gehouden met de praktijk dat bureaus naar 0900-nummers laten bellen voor de telefonische 

hoorzitting. Dergelijke kosten dienen in aftrek te worden gebracht op de proceskostenvergoeding. 

 

 

Artikel 6 Hoorzitting rechtsbijstandverlener 

De afrondingen in het tweede lid zijn overbodig omdat in het eerste lid wordt gewerkt met tijdblokken. 

Het voorgestelde lid 4 roept in de praktijk vragen op. Met de voorgestelde aanpassingen kan de 

werking van de verdeling worden verduidelijkt. 

Omdat een telefonische hoorzitting minder tijd vergt, stellen wij ook hier voor een aparte regeling op te 

nemen voor een telefonische hoorzitting, met eenzelfde bepaling indien van 0900-nummers gebruik 

wordt gemaakt. 

 

Artikel 7 

Het tweede lid is aangepast omdat rekenkundige afronding overeen komt met de gegeven 

beschrijving.  

 

Artikel 8 (nieuw) Wegingsfactor 

Bij de inschakeling van no-cure-no-paybureaus maakt de belanghebbende geen economische 

afweging met het oog op het voordeel dat een positief resultaat kan opleveren. De bureaus doen de 

procedures uit het oogpunt van belanghebbende immers gratis. Het kost een belanghebbende niets of 

een minimaal bedrag. Met de invulling van de wegingsfactor wordt het maken van deze economische 

afweging naar onze mening alsnog tot uitdrukking gebracht.  

 



Artikel 9 (oorspronkelijk 8) Redelijkheidsdrempel 

De percentages die in het concept-Besluit zijn opgenomen, zijn aan de lage kant. Voor het Nederlands 

Woning Waarde Instituut geldt 10% als een aanvaardbaar afwijkingspercentage van een modelmatig 

bepaalde waarde. Een vergelijkbare drempel is een redelijke marge voor WOZ-taxaties.  

 

Artikel 10 (oorspronkelijk 9) overgangsrecht 

Wij zien niet in waarom alle herzieningsverzoeken onder de oude regeling moeten vallen. Als het 

herzieningsverzoek voor de inwerkingtreding is ingediend, sluit dat aan bij onderdeel a en b. 

Herzieningsverzoeken na inwerkingtreding kunnen ons inziens gewoon vallen onder de nieuwe 

regeling.  

 


