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Onderwerp: Oordeel over uitvoering Wet WOZ 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de Wet Waardering 

onroerende zaken (Wet WOZ) in de gemeente, zoals toegezegd in onze brief van 19 december 2019 

over de Quick Scan die de rekenkamercommissie Midden-Groningen naar de uitvoering van de Wet 

WOZ heeft uitgevoerd (zie bijlage).   

 

Op 25 mei 2022 heeft de Waarderingskamer in haar hoedanigheid als toezichthouder op de 

uitvoering van de Wet WOZ, ter plaatse een inspectie uitgevoerd naar de WOZ-werkprocessen in de 

gemeente Midden-Groningen. Deze inspectie was nog niet eerder uitgevoerd in de gemeente. 

 

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) 

goed uitvoeren en adviseert de staatssecretaris van financiën. De missie van de Waarderingskamer 

richt zich op het maatschappelijk vertrouwen in de WOZ. Dat betekent dat de missie in principe 

gericht is op alle partijen die op enige wijze belang hebben bij of betrokken zijn bij de WOZ (de 

stakeholders). Naast de directe belanghebbenden (eigenaren en gebruikers van woningen en niet‐

woningen) en de WOZ‐uitvoerders (gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden waar 

gemeenten aan deelnemen) behoren gemeentebestuurders en ambtenaren, afnemers van WOZ‐

gegevens (waaronder waterschappen. de Belastingdienst, notarissen, banken en verzekeraars) en 

dienstverleners (taxateurs en softwareleveranciers) tot deze groep. 

 

De Waarderingskamer wil graag dat inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit 

van de WOZ-taxaties van de onroerende zaken goed is en dat het werk tegen maatschappelijk 

aanvaardbare kosten wordt gedaan. Daarom luidt haar missie: 'Wij bewaken de kwaliteit van de 

WOZ‐uitvoering en verbeteren deze waar nodig zodat iedereen daar vertrouwen in kan hebben. Dit 

doen wij door onafhankelijk toezicht en door onze kennis en expertise te delen met betrokken 

partijen.'  
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Het onderzoek van de Waarderingskamer was gericht op de navolgende werkzaamheden: 

• Tijdigheid van het verzenden van de WOZ-beschikkingen.  

• De voortgang en kwaliteit van de bezwaarafhandeling. 

• De juistheid en actualiteit van de objectkenmerken (waaronder de overgang naar en borging 

van gebruiksoppervlakte).  

• Het taxatieproces van woningen en niet-woningen.  

• De synchronisatie met de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).  

• De aansluiting van de WOZ-administratie op de andere basisregistraties. 

 

Uit het onderzoek, waarvan het definitieve rapport op 6 oktober 2022 door de Waarderingskamer is 

opgeleverd en op 24 oktober 2022 schriftelijk aan uw college is bevestigd, blijkt dat de uitvoering 

van de Wet WOZ in onze organisatie goed verloopt en hierdoor is gepromoveerd met de hoogst 

haalbare beoordeling van de Waarderingskamer, zijnde goed (4 sterren). 

 

De onderhavige beoordeling van de Waarderingskamer over de gemeentelijke WOZ-werkzaamheden 

geeft een belangrijke in- en externe kwalitatieve impuls voor de uitvoering van de Wet WOZ in de 

gemeente en sluit aan op hetgeen de rekenkamercommissie op 19 november 2019 heeft opgenomen 

in haar eindrapport over de Quick Scan naar de uitvoering van de Wet WOZ in onze gemeente. 

 

Wij nemen aan u hiermee te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 

 

Bijlagen:  

• Quick Scan Rekenkamercommissie d.d. 19 november 2019 

• Bestuurlijke reactie d.d. 18 december 2019 

• Brief Waarderingskamer d.d. 24 oktober 2022 


