
Geachte heer, mevrouw, 

Vorig jaar heeft Uw Commissie in meerderheid aangedrongen op een aanpassing van de 
proceskostenregeling in WOZ-zaken teneinde de uitvoerbaarheid van de Wet WOZ te garanderen 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33462-9.html). Op 4 november 2014 heeft de Minister 
van Veiligheid en Justitie in reactie daarop uw Kamer een brief gestuurd met een verwijzing naar 
de wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Zie Kamerstuk 33462, nr. 11). Wij hebben 
kennis genomen van de wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Staatsblad 2014, 
411). De wijziging heeft als doel om de bovenmatige vergoeding voor no-cure-no-paybureaus in 
WOZ-zaken terug te brengen tot redelijke proporties.  

De VNG is na bestudering van de aangepaste regeling van mening dat die geen oplossing biedt 
voor de bovenmatige toekenning van proceskosten1. Er ontbreken enkele cruciale elementen en 
hetgeen wel geregeld is, heeft niet het beoogde effect. Integendeel, de regeling zal voor jarenlange 
onzekerheid en bijbehorende procedures zorgen waarbij genoemde bureaus juist garen spinnen. 
Dat kan niet de bedoeling zijn. 

1 De bedoeling van de wijziging is om verschillende zaken (bezwaren en beroepen) die gelijktijdig worden behandeld aan 
te wijzen als samenhangend waardoor de hoogte van proceskosten wordt beperkt. Tweede eis daarbij is dat 
werkzaamheden van de rechtsbijstandverlener in elk van de zaken nagenoeg identiek konden zijn. En dat is het 
probleem. De Hoge Raad heeft reeds beslist dat werkzaamheden waarbij heffingsgrondslagen (lees: WOZ-waarden) in 
het geding zijn, niet nagenoeg identiek zijn (Hoge Raad 1 oktober 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3090). Dit arrest wordt 
nota bene aangehaald in de toelichting op de wijziging van het Besluit. De wijziging ontbeert daarom effectieve werking. 
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Bovendien is het de bedoeling van de Minister van Wonen en Rijksdienst om de werking van de 
Wet WOZ uit te breiden naar het Besluit huurprijzen woonruimte (woningwaarderingsstelsel). 
Daardoor dienen mogelijk op korte termijn miljoenen WOZ-beschikkingen extra te worden 
uitgedaan door gemeenten. Dit is een nieuwe afzetmarkt voor de no-cure-no-paybureaus, 
waartegen de per 1 januari 2015 gewijzigde proceskostenregeling geen dam opwerpt (in 
tegenstelling tot wat gezegd wordt in: antwoord op Kamervragen kenmerk 2014-0000621202, 
vraag nr. 19). Dat maakt de situatie nog pregnanter. Wij vrezen dat hierdoor een adequate 
uitvoering van de Wet WOZ in gevaar komt. 

De wijziging van het Besluit proceskosten leidt niet tot het beoogde effect, de beperking van 
bovenmatige proceskosten in WOZ-zaken. De VNG verzoekt uw commissie hierbij nogmaals om 
de staatssecretaris van Financiën en de minister van Binnenlandse Zaken te verzoeken om een 
adequate proceskostenregeling vast te stellen teneinde de Wet WOZ uitvoerbaar te houden. 

Een afschrift zenden wij aan de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst in verband met 
de behandeling van het ontwerpbesluit Huurprijzen woningen (woningwaarderingsstelsel). 
Eventuele reacties naar aanleiding van het bovenstaande kunt u richten tot drs. R. Verkuijlen, 
coördinator Belastingen VNG, robbert.verkuijlen@vng.nl of 06-57593106. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

drs. C.J.G.M. de Vet 
Lid directieraad  
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