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Onderwerp: Uitvoering Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de Wet WOZ in onze 

gemeente. 

 

WOZ-beschikking Midden-Groningen 

Met ingang van 1 januari 2018 was de gemeentelijke herindeling een feit en is de nieuwe gemeente 

van start gegaan. Voor de werkzaamheden van het team Belastingen was dit echter niet geheel het 

geval. Vanwege de overheveling van de belastinggegevens van de voormalige gemeenten naar de 

nieuwe belastingomgeving van de gemeente Midden-Groningen kon de gemeente de WOZ-

beschikkingen pas op 30 juni 2018 opleggen. Dit gebeurde met instemming van de 

Waarderingskamer.               

 

De Waarderingskamer heeft vóór het verzenden van voornoemde WOZ-beschikkingen een onderzoek 

uitgevoerd naar de kwaliteit van onze taxaties. Het ging hier in feite om een onderzoek naar de 

kwaliteit van de taxaties van de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde, waarvan de beschikkingen in het WOZ-tijdvak 2018 moesten worden opgelegd. Op 14 

juni 2018 kwam de Waarderingskamer met de conclusie dat de kwaliteit voldoende was, maar dat 

nog enkele verbeterslagen te maken zijn. De Waarderingskamer hield hierbij rekening met het feit 

dat in 2018 nog geen sprake was van geharmoniseerde taxaties.  

 

In de 2e helft van 2018 is begonnen met het afhandelen van de binnengekomen bezwaren, 

harmonisatie- en herwaardering van alle onroerende zaken en overige WOZ-werkzaamheden, 

waarvan het resultaat moest leiden tot de WOZ-waardebeschikkingen van de gemeente Midden-

Groningen in 2019. Na oplevering en controle van dit herwaarderingsresultaat heeft de 

Waarderingskamer op 20 februari 2019 ingestemd met het verzenden van de WOZ-beschikkingen 
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van Midden-Groningen aan onze inwoners. Op 28 februari 2019 heeft deze (aanslag)oplegging 

plaatsgevonden. 

 

Waarderingssystematiek woningen 

Wij leggen hier graag uit hoe de WOZ-waarde tot stand komt. We gaan vooral in op de taxatie van 

woningen. Gemeenten gebruiken hiervoor een vergelijkingsmethode, ook wel bekend onder de 

naam modelmatige waardebepaling. Zowel verkoopcijfers als de kenmerken van een woning spelen 

daarbij een rol. De WOZ-waarde is de marktwaarde rekening houdend met enkele 

waarderingsvoorschriften. Voor andere WOZ-objecten dan woningen, zoals bedrijfspanden worden 

(ook op een modelmatige wijze) andere taxatiemethodieken toegepast, omdat er andere vormen 

van marktgegevens beschikbaar zijn, zoals huurprijzen. 

 

Marktwaarde en WOZ-waarde 

De marktwaarde is het uitgangspunt voor de WOZ-waarde. De WOZ-waarde is daarmee een zo goed 

mogelijke schatting van de mogelijke verkoopprijs op de waardepeildatum. 

De marktwaarde is 

 het geschatte bedrag waartegen vastgoed 

 tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper 

 na behoorlijke marketing 

 in een zakelijke transactie 

 zou worden overgedragen op de waardepeildatum 

 waarbij de partijen met kennis van zaken 

 prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld. 

 

Marktwaarde staat het bedrag dat een woning zou opbrengen wanneer het op de waardepeildatum 

verkocht zou worden. Deze definitie van marktwaarde is internationaal vastgesteld. 

 

De waarderingsvoorschriften van de Wet WOZ (de ficties) 

Bij de WOZ-waardebepaling gelden twee waarderingsvoorschriften. Zij volgen uit artikel 17 van de 

Wet WOZ en komen op het volgende neer: Getaxeerd wordt de prijs die naar verwachting betaald 

wordt, als 

 het volle en onbezwaarde eigendom van het pand wordt overgedragen (overdrachtsfictie) 

en 

 de verkrijger kan de onroerende zaak in de staat waarin die zich bevindt onmiddellijk en in 

volle omvang in gebruik nemen (verkrijgingsfictie). 

 

De gemeente gaat er door deze waarderingsvoorschriften bij de taxatie van de WOZ-waarde vanuit 

dat alle rechten in één hand zijn en dat een pand niet verhuurd is. De reden hiervoor is dat twee 

gelijke buurpanden, waarvan de één verhuurd en de ander niet, toch een gelijke waarde moeten 

krijgen. Dit terwijl een verhuurde woning op de markt wellicht minder opbrengt. Op dezelfde wijze 

wordt bij de WOZ-waardering geen onderscheid gemaakt tussen grond die in erfpacht is uitgegeven 

en grond die in eigendom is. 

 

De meeste verkoopprijzen van eigen woningen voldoen aan deze waarderingsvoorschriften en 

kunnen dus goed gebruikt worden voor de taxatie van de WOZ-waarde. 
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Taxatiemodel woningen 

Bij modelmatige waardebepaling vergelijkt de gemeente de woning die getaxeerd wordt met 

andere woningen die recent zijn verkocht. Dit noemen we een systematische vergelijking met 

woningen waarvan een verkoopprijs beschikbaar is. 

 

We spreken over een systematische vergelijking omdat de gemeente met een computermodel een 

groot aantal woningen tegelijk vergelijkt en taxeert. Om dit taxatiemodel te maken en te 

gebruiken moet een gemeente verkoopprijzen analyseren én de kenmerken van woningen 

bijhouden. 

 

Op het taxatieverslag staat over het algemeen een selectie van 3 verkochte woningen in de buurt. 

Zo kunnen deze worden vergeleken met de onderhavige woning. Maar de gemeente gebruikt de 

verkoopcijfers van alle verkochte woningen in de gemeente voor het uiteindelijk bepalen van de 

WOZ-waarde. 

 

De met het computermodel getaxeerde WOZ-waarden worden uitgebreid gecontroleerd en 

eventueel verbeterd, voordat ze bekend gemaakt worden aan belanghebbenden. Voor sommige 

woningen is het namelijk moeilijk op basis van de beschikbare gegevens tot een goede taxatie te 

komen. In zulke gevallen neemt de gemeente de woning ter plaatse op voor aanvullende 

informatie, zodat de taxateur beter de waardeverschillen ten opzichte van andere woningen kan 

inschatten. Wanneer de taxaties klaar zijn, controleert de gemeente de resultaten onder andere 

met behulp van beoordelingsprotocollen die door de Waarderingskamer zijn opgesteld.  

 

Taxatiemodel bedrijfspanden 

Ook voor het bepalen van de waarde van bedrijfspanden maakt de gemeente gebruik van een 

taxatiemodel. In dit model worden zowel verkoopcijfers als huurgegevens gebruikt.  

 

De analyse van verkoopcijfers 

De gemeente krijgt van elke woning die wordt verkocht de verkoopprijs van het Kadaster. Om te 

kunnen taxeren is echter meer informatie nodig. 

 

Naast de verkoopprijzen die de gemeente van het Kadaster krijgt, verzamelt de gemeente 

vraagprijzen van woningen die te koop staan. De gemeente gebruikt daarbij veel informatie die op 

internet beschikbaar is over te koop staande woningen, inclusief foto’s. Ook kan de gemeente bij 

een nieuwe eigenaar informatie opvragen over de omstandigheden rond de verkoop en bijvoorbeeld 

de staat van de woning. Daarom is het lang niet altijd nodig dat de taxateur de verkochte woning 

zelf komt bekijken. Wel zal de gemeente erop letten of de nieuwe eigenaar de woning verbouwt of 

opknapt. 

 

Vervolgens moet een gemeente al deze informatie analyseren. Bij deze analyse vergelijkt de 

gemeente de verkoopprijzen en vraagprijzen met de actuele kenmerken van woningen en 

natuurlijk met de geldende WOZ-waarde. 

 

Deze analyse is vooral nodig omdat een verkoopprijs niet altijd overeenkomt met de marktwaarde.  

Er kan een prijs overeengekomen zijn die hoger of lager is dan de marktwaarde. De 

omstandigheden en nadere voorwaarden waaronder de woning is verkocht zoals een veiling, 
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familieverkoop of de verkoop door een woningcorporatie, geven daarover meer informatie. 

 

Het bijhouden van kenmerken 

De gemeente beoordeelt in hoeverre woningen onderling vergelijkbaar zijn op basis van de bij de 

gemeente bekende objectkenmerken. Dit zijn bijvoorbeeld het woningtype, de grootte van de 

woning, de grondoppervlakte en het bouwjaar maar ook het onderhoudsniveau en de ligging. 

 

In de huidige woningmarkt blijken vooral kenmerken als kwaliteitsniveau en onderhoudstoestand 

van groot belang voor de verkoopbaarheid en daarmee voor de marktwaarde. Deze kenmerken 

wegen daarom nu zwaarder mee dan enkele jaren geleden bij de WOZ-taxatie. De gemeente houdt 

veranderingen van deze kenmerken het hele jaar door bij. 

 

Bij modelmatige waardebepaling is de taxatiewaarde direct afhankelijk van de gebruikte 

objectkenmerken. Daarom is het van groot belang dat de gemeente de kenmerken voortdurend 

actueel houdt. Natuurlijk gebruikt de gemeente hiervoor de gegevens uit de verleende 

omgevingsvergunningen. Ook vergelijkt de gemeente bijvoorbeeld de jaarlijkse luchtfoto’s om 

verschillen op te sporen. Op die manier kan de gemeente een aangebouwde serre of extra dakkapel 

snel ontdekken en meenemen in de eerstvolgende taxatie. 

 

Veranderingen in kwaliteit van de woning en onderhoudstoestand zullen vaker door een taxateur 

beoordeeld moeten worden. Ook voor deze kenmerken geldt dat de taxateur dat vaak ook prima 

kan met een actuele foto vanaf de straat. Een gemeente kan ook via andere wegen 

objectkenmerken controleren. 

 

 Van te koop staande woningen, biedt de internetadvertentie een keur aan gegevens, vaak 

met foto’s van de woning en zijn omgeving 

 Nadat een huis is verkocht, kan een gemeente ter plekke gaan kijken met name om te 

beoordelen of de nieuwe eigenaar iets heeft veranderd en hij kijkt dan meteen naar de 

woningen in de directe omgeving 

 De gemeente legt digitale luchtfoto’s van verschillende jaren ‘over elkaar heen’ en checkt 

op verschillen 

 De gemeente controleert of haar gegevens nog wel overeenkomen met de gegevens van het 

Kadaster (bijvoorbeeld de grondoppervlakte) 

 De gemeente controleert of de bij de WOZ-taxatie gebruikte kenmerken overeenkomen 

met de gegevens in de Basisregistraties adressen en gebouwen (bijvoorbeeld de 

gebruiksoppervlakte). 

 

Soms melden inwoners spontaan, of wanneer de gemeente vraagt, de gegevens te controleren 

(WOZ-voormelding) of in bezwaarschriften dat de objectkenmerken van hun eigen pand of van 

panden in hun omgeving zijn veranderd. Uiteraard neemt de gemeente dit, als het klopt, over in 

haar administratie. 

 

Heeft de gemeente belang bij hoge WOZ-waarde? 

Nee, de opbrengst van de belastingen wordt voornamelijk bepaald door het tarief dat uw raad 

vaststelt. De gemeente heeft eerder belang bij een lage WOZ-waarde, bijvoorbeeld omdat zij dan 

minder bezwaarschriften krijgt en daardoor lagere uitvoeringskosten heeft.  



   

 Pagina: 5 van 9 

 Datum: 27 mei 2019 

 Zaak: 2019-014589 

 

 

 

Het wettelijke systeem is er op gericht dat de WOZ-waarde zo zuiver en objectief mogelijk op de 

marktwaarde aansluit. Op deze manier is de WOZ-waarde ook het beste controleerbaar voor de 

belanghebbende. 

 

(bron: Waarderingskamer) 

 

Waardeontwikkeling  

Bij de bepaling van de WOZ-waarde beoordeelt de gemeente verkoopprijzen die voor vergelijkbare 

woningen betaald zijn rond de waardepeildatum. Voor de WOZ-waarde die in 2019 is ontvangen, is 

de waardepeildatum 1 januari 2018. Deze waardepeildatum ligt in het verleden om de gemeente de 

gelegenheid te geven de verkoopprijzen zorgvuldig te analyseren. 

 

In de meeste gevallen zijn de toestandspeildatum en de waardepeildatum dezelfde datum. 

Wanneer er echter na de waardepeildatum een verbouwing heeft plaatsgevonden (of de woning 

nieuw gebouwd is), wordt gekeken naar de staat van de woning (dus de toestand) op de 

toestandspeildatum. De toestandspeildatum is dan 1 januari van het jaar waarvoor de waarde 

wordt vastgesteld. In dit geval dus 1 januari 2019. Op deze manier worden waardeveranderingen in 

het afgelopen jaar meegenomen in de WOZ-waarde voor dit jaar. 

 

Na oplevering van de harmonisatie en herwaardering onroerende zaken in de gemeente hebben wij 

geconstateerd dat de waardeontwikkeling van de onroerende zaken in de gemeente divers is. In het 

onderstaande overzicht hebben wij de verschillen in waardeontwikkeling van de woningen voor u 

schematisch in beeld gebracht.        

 

Waardeontwikkeling  

peildatum 1-1-2017 / 1-1-2018 

Aandeel woningbestand 

Meer dan -10%   2,9% 

Tussen -5% en -10%   8,0% 

Tussen 0% en -5% 17,3% 

Tussen 0% en 5% 23,0% 

Tussen 5% en 10% 14,8% 

Tussen 10% en 15% 12,9% 

Tussen 15% en 20%   8,2% 

Tussen 20% en 25%   5,5% 

Tussen 25% en 30%   2,7% 

Meer dan 30%   4,7% 

  100% 

 

Oorzaak van deze waardeontwikkeling is dat bij de harmonisatie en herwaardering 2019 gebruik is 

gemaakt van een uniform waarderingsmodel waarin circa 28.000 woningen opnieuw zijn ingedeeld 

in groepen waarmee de waardering van alle type woningen gemeente breed in lijn ligt.  

 

De voormalige gemeenten voerden ieder op hun eigen wijze de WOZ-taken uit. Verschillen 

bestonden in de gebruikte applicaties maar ook in de uitvoering. De ene gemeente voerde de 

werkzaamheden voornamelijk zelf uit terwijl de andere gemeente juist koos voor het uitbesteden 
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van een groot aantal taken.  

 

Is bij de vorige herwaarderingen in de vergelijking alleen gekeken naar de verkoopcijfers binnen de 

betreffende voormalige gemeenten, nu wordt breder gekeken binnen de huidige gemeentegrens en 

wordt het vergelijk met het type, bouwjaar en grootte van woningen scherper gesteld. Na de 

herindeling zijn de voormalige bestanden herijkt en is consistentie in de waardering doorgevoerd. 

Daarbij is de waarde op actueel marktniveau gezet. Met name bij herindelingsgemeenten ziet de 

Waarderingskamer hier nauwlettend op toe. 

 

Op 28 februari 2019 zijn de WOZ-waarden naar waardepeildatum 1 januari 2018 verzonden. Het 

waardeverschil ten opzichte van de WOZ-waarde die in 2018 is gebruikt (waardepeildatum 1 januari 

2017) is dus de marktontwikkeling gedurende het jaar 2017, dus tussen 1 januari 2017 en 1 januari 

2018.  

 

Tussen de waardepeildatum 1 januari 2017 en de waardepeildatum 1 januari 2018 is volgens de 

Waarderingskamer sprake van een landelijk gemiddelde stijging van de woningwaarde met 8.3%. In 

het bijgevoegde overzicht staat deze marktontwikkeling tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 per 

gemeente weergegeven in een tabel en een kaartje. De gemiddelde marktontwikkeling van Midden-

Groningen is vastgesteld op 7,9%.  

 

Omdat de WOZ-waarde steeds per 1 januari wordt bepaald, kan alleen de waardeontwikkeling per 

jaar worden weergegeven. Voor een meer gedetailleerd beeld in de tijd van de marktwaarde 

ontwikkeling van woningen kan gekeken worden naar de prijsindex van bestaande koopwoningen 

die wordt verzorgd door het CBS en het Kadaster. 

 

 

 

 

https://www.waarderingskamer.nl/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=12715&md5=11ba7e7ceb4e56ebcbf47ee0ff0579a10e9cc4fb&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjEyMDAiO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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Aardbevingsschade 

De gemeente Midden-Groningen taxeert jaarlijks alle woningen op basis van actuele marktprijzen. 

Deze door kopers betaalde prijzen voor woningen representeren de markt zoals die is. Dit betekent 

dat omgevingsfactoren verdisconteerd zijn in de transactieprijzen. Koper en verkoper zijn zich 

bijvoorbeeld geheel bewust van de aardbevingen en de consequenties ervan. In de totstandkoming 

van de transactieprijs, wordt dus rekening gehouden met dit aspect. 

 

De meeste gemeenten in de provincie Groningen hebben afgesproken om op dezelfde manier om te 

gaan met de WOZ-waarde in relatie tot aardbevingsschade. Dat geldt ook voor Midden-Groningen. 

Uitgangspunt is een eenvoudige en heldere procedure. Als er sprake is van aardbevingsschade en er 

is een schaderapport ontvangen, dan kan dit worden doorgeven aan de gemeente. Dat is niet aan 

een termijn gebonden maar kan het hele jaar door.  

 

Het bedrag van de schade is niet automatisch gekoppeld aan de WOZ-waarde. De gemeente heeft 

het schaderapport nodig om de coulanceregeling toe te passen. Na ontvangst wordt het bedrag 

eenmalig afgetrokken van de WOZ-waarde. Vanaf 2017 wordt er, samen met het schadebedrag, ook 

een ‘rompslompbedrag’ van € 2.500 op de waarde in mindering gebracht. In een nog lopende 

schadeprocedure waarin geen definitief rapport is ontvangen wordt de waarde op het moment dat 

de schade definitief is vastgesteld met terugwerkende kracht aangepast.  

 

Ten aanzien van woningen die op de nominatie staat te worden vervangen door nieuwbouw past de 

gemeente de werkwijze toe die ook aansluit bij reguliere sloop en vervangende nieuwbouw. 

Per belastingtijdvak beoordeelt de gemeente de situatie op de toestandspeildatum 1 januari van 

het betreffende jaar. Indien een woning de nominatie krijgt, wordt beoordeeld of per 1 januari 

feitelijk een aanvraag- en/of vergunning tot sloop aanwezig is dan wel dat er met de sloop is 

begonnen. Pas dan wordt het hoofdgebouw, de woning, afgewaardeerd. Na het afwaarderen 

resteert de waarde van de grond en eventuele bijgebouwen die niet worden gesloopt. Opvolgend 

beoordelen we per 1 januari van het volgende jaar opnieuw de toestand. 

 

Bezwarenafhandeling  

Zoals verwacht hebben wij dit jaar meer reacties binnengekregen op de verzonden  

waardebeschikkingen dan vorig jaar. Vorig jaar was sprake van 1,5% aan ingediende WOZ 

bezwaarschriften. Het landelijk percentage van woningen onder bezwaar bedroeg vorig jaar 1,6%. 

Het percentage aan ingediende bezwaarschriften zal dit jaar oplopen. Tot op dit moment zijn circa 

450 formele bezwaarschriften en circa 1.600 informele reacties bij het team Belastingen 

binnengekomen. In totaal zijn ruim 32.000 aanslagen op 28 februari 2019 verzonden.  

Omdat wij de procedure voor het indienen van bezwaar zo laagdrempelig als mogelijk hebben 

gehouden voor onze inwoners, gezien de uiteenlopende waardeontwikkeling, zijn ook alle 

informele reacties van de inwoners vooralsnog opgenomen als een bezwaar. Dit is gedaan om de 

rechten van deze inwoners te borgen. 

 

Vanwege de hoeveelheid aan bezwaren en de beperkte capaciteit aan de kant van de WOZ 

taxateurs proberen wij alle bezwaarschriften, met extra inzet, vóór 1 oktober 2019 af te ronden. 



   

 Pagina: 8 van 9 

 Datum: 27 mei 2019 

 Zaak: 2019-014589 

 

 

Volgens wetgeving moeten de bezwaarschriften uiterlijk 31 december 2019 zijn afgehandeld. 

 

Voormelding WOZ-waarde 

Om te voorkomen dat inwoners worden verrast met een forse stijging van de WOZ-waarde kan een 

voormelding van de voorgenomen WOZ-waarde aan inwoners worden verzonden. De voormelding 

van de voorgenomen nieuwe waarde wordt dan enkele maanden voorafgaand aan de oplegging van 

de definitieve beschikking verzonden.  

 

Bij de aanslagoplegging in dit jaar waren wij helaas niet in staat om deze voormeldingen te 

versturen. Dit kwam onder meer door de gevolgen van de belastingconversie en de verlate 

aanslagoplegging in 2018. Door de hierdoor opgelopen werkachterstanden en de wettelijke 

verplichting de WOZ-beschikkingen vóór 1 maart 2019 te verzenden was de tijd om voormeldingen 

te kunnen versturen niet beschikbaar.  

 

Naar verwachting worden de WOZ achterstanden dit jaar ingelopen en kunnen voorafgaand aan de  

aanslagoplegging in februari 2020 voormeldingen aan inwoners worden verzonden die worden 

geconfronteerd met een waardeontwikkeling die aanzienlijk afwijkt van het gemiddelde. Dit is 

inmiddels in de planning 2019 opgenomen.       

 
Verbeteragenda 

Zoals aangegeven heeft de Waarderingskamer ons voor de uitvoering van de Wet WOZ in 2018 en 

2019 het predicaat “voldoende” gegeven. Uitgedrukt in sterren zijn dit drie van de maximaal vijf 

sterren die door de Waarderingskamer kunnen worden verstrekt. Voor een beginnende gemeente 

als de onze is dit een redelijk begin. Om binnen twee jaar naar vier sterren te kunnen groeien is 

een verbeterplan opgesteld en is de Waarderingskamer gevraagd ons in dit traject informeel te 

begeleiden.  

 

Kamervragen landelijke uitvoering Wet WOZ  

Ter informatie doen wij u als bijlagen de beantwoording van de Staatssecretaris van Financiën 

toekomen op vragen van kamerleden over het bericht “Vaststelling WOZ door gemeenten rammelt” 

en een overzicht van de landelijke marktontwikkeling.    

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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Bijlagen: 

1. Kamervragen uitvoering Wet WOZ 

2. Overzicht landelijke marktontwikkeling woningen  

 


