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Consultatie over Wet verbetering rechtsbescherming WOZ 

Geachte 

Ter consultatie ontvingen wij van het ministerie van Financiën het conceptwetsvoorstel voor de 

wijziging van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Wij danken u hartelijk voor de 

mogelijkheid tot het geven van een reactie hierop. 

Met het voorstel beoogt de regering de rechtsbescherming voor belanghebbenden bij een WOZ

waarde te verbeteren. Voor het bieden van adequate rechtsbescherming bij tegenstrijdige belangen 

bij dezelfde WOZ-waarde knoopt het voorstel aan bij de Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Tegenstrijdige belangen bij dezelfde WOZ-waarde doen zich met name voor bij sociale 

huurwoningen. Daar speelt de WOZ-waarde sinds 1 oktober 2015 een grotere rol, in die zin dat deze 

- in hogere mate dan voorheen - bepalend is voor de totstandkoming van de maximale toegestane

huurprijs. Met als gevolg dat verhuurder en huurder een uiteenlopend belang kunnen hebben bij de

hoogte van de WOZ-waarde.

Het voorliggende wetsvoorstel zoekt een oplossing door een bredere toepassing van de Awb. Zo'n 

oplossing werkt ook door naar eventueel toekomstig breder gebruik van de WOZ-waarde, in 

tegenstelling tot een oplossing bijvoorbeeld alleen in het Woningwaarderingstelsel of elders in het 

huurrecht. In dat verband geven wij u het volgende in overweging. 

Op dit moment zorgt alleen het Woningwaarderingstelsel voor tegenstrijdige belangen bij de WOZ

waarde. Toekomstig ander breder gebruik dat een zelfde oplossing vergt, is op dit moment niet aan 

de orde. Omdat het voorliggende wetsvoorstel ingrijpende gevolgen heeft voor de uitvoeringspraktijk 

bij gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties is het zaak te onderzoeken of: a. het gebruik van 

de WOZ-waarde in het Woningwaarderingstelsel van blijvende aard is (de werking van het 

Woningwaarderingstelsel wordt nu geëvalueerd) en b. toekomstig breder gebruik van de WOZ-
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