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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Uw vragen over de WOZ-waarde 
appartementen 

3029010  3 maart 2020 

Geachte heer Janssen, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Het tv-programma Kassa heeft zaterdag 15 februari jl. een onderwerp behandeld over de te hoge 
waardebepaling van appartementen voor de onroerend zakenbelasting. In de koopsom zou ten 

onrechte het bedrag dat de koper betaalt als storting in de reserve Vereniging van Eigenaren 
(hierna: VvE) meegenomen worden. Hierdoor zouden eigenaren een te hoge aanslag ontvangen.  

Voordat we de vragen die u hierover hebt gesteld beantwoorden maken we twee opmerkingen over 
de inleiding van uw brief: 

1. De bewering, dat VvE-eigenaren structureel te veel belasting betalen over hun WOZ-
waarde volgt niet uit de genoemde gerechtelijke uitspraak. Belastingrechtspraak gaat 

namelijk altijd over individuele gevallen. De stelling dat deze fout door praktisch alle 
gemeenten wordt gemaakt is daarom niet op de uitspraak gebaseerd. 

2. Uit rechtspraak moet worden geconcludeerd, dat de waarde van een niet verkocht VvE-
appartement moet worden bepaald door een vergelijking te maken met kadastrale 

verkoopprijzen van appartementen waar een eventueel aandeel in de VvE-reserve uit is 
gehaald. 

 
Vraag 1: Is de gemeente Hengelo op de hoogte van de bovengenoemde uitspraak van de Hoge 

Raad en zo ja, hoe staat de gemeente Hengelo hierin? Zo nee, hoe komt het dat u daarvan niet op 
de hoogte bent gesteld?   

 
Antwoord 

Ja, de gemeente is op de hoogte van de uitspraak. De gemeente vindt dat de WOZ-waarde van 
appartementen, waarvan het gezamenlijk belang in een VvE georganiseerd is, moet worden 

vastgesteld zoals de rechtspraak voorschrijft. Dat houdt in: gecorrigeerd voor het VvE-reservedeel. 
 

Vraag 2: Maakt de gemeente Hengelo ook gebruik van de methode om de verkoopcijfers van het 
kadaster te gebruiken zonder daar VvE-aandeel in de koopsom en de WOZ-beschikking daarop te 

corrigeren? Zo ja, bent u dan bereid om op korte termijn dit aan te passen conform de uitspraak 
van de Hoge Raad? Zo nee, waarom niet?  

 
Antwoord 

Nee, de gemeente gebruikt verkoopcijfers van het Kadaster niet zonder correctie van het VvE-
reservedeel. 

 
Vraag 3: Als u meegaat in de uitspraak van de Hoge Raad, wat is dan de gemiddelde correctie? 

Over hoeveel jaren hebben we het dan? En hoe gaat u de betrokkenen op de hoogte stellen 
hiervan?   
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Antwoord 

Wij hoeven niet mee te gaan in de uitspraak van de Hoge Raad. Wij stellen de waarde al op de 
juiste wijze vast. 

 
Vraag 4: Zijn er al bezwaren ingediend en toegewezen of afgewezen op de bovenstaande 

uitspraak? Zo ja, hoeveel waren dat er en hoeveel werden er toegewezen en hoeveel afgewezen? 
Ondergetekende zou graag een overzicht met uitleg hierover willen ontvangen.  

 
Antwoord 

In het afgelopen belastingjaar heeft met name Previcus Vastgoed namens belanghebbenden 
regelmatig bezwaar aangetekend tegen de WOZ-waarden van VvE-appartementen. Previcus 

Vastgoed beroept zich standaard op de stelling dat geen rekening zou zijn gehouden met het 
aandeel in de VvE-reserve. Deze bezwaargrond kon telkens worden afgewezen. 

 
Wij merken op, dat commerciële bezwaarbureaus als Previcus Vastgoed zelfs de media gebruiken 

om vraag naar door hen aangeboden diensten te creëren. Daarbij is ook van belang dat alleen onze 
gemeente tienduizenden euro’s per jaar meer kosten moet maken om een vele bezwaarschriften 

van commerciële bureaus te behandelen. Deze kosten beïnvloeden daarmee de hoogte van de 
aanslag van elke pandeigenaar. 

  
Vraag 5: Is het college van plan om pro-actief correcties toe te passen op de WOZ-waarde van 

aangeslagen appartementen conform de uitspraak en/of wat zijn de wettelijke gronden om dit niet 
te doen en worden hiermee niet bewoners te hoog aangeslagen op de WOZ waarde? 

 
Antwoord: 

Uit voorgaande antwoorden blijkt, dat er geen aanleiding is om de voor belastingjaar 2020 vast te 
stellen waarden van VvE-objecten pro-actief te corrigeren.  

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


