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Geachte 

Met dagtekening 30 november 201 5 hebt u een verzoek ingediend bij de gemeente Nijkerk in het kader 
van de Wet openbaarheid Bestuur (hierna: WOB). Sinds 1 januari 2013 voert GBLT de Wet WOZ uit voor de 
gemeente Nijkerk daarom heeft de gemeente Nijkerk uw verzoek aan GBLT doorgezonden. 

Met dagtekening 1 5 december 201 5 heeft u een ingebrekestelling ingediend en gelijktijdig een aanvullend 
verzoek gedaan in het kader van de WOB. Ook doet u in deze brief een zelfstandig informatieverzoek. 

Verzoek 
De volgende verzoeken heb ik in uw verzoek gelezen: 

1. Een kopie van het meest recente 'rapport van ho,,1inrlir\n.o,n van de \A/::l::IY/'1IOi'"lnncv::i 

2. Een kopie van de meest recente eigen terugkoppeling van de gemeente Nijkerk aan de 
waarderingskamer, de zogenaamde 'voortgangsinventarisatie' c.q. 'inventarisatie uitvoering Wet 
WOZ'. Het gaat u vooral om: 

a) De toegepaste objectafbakening; 
b) De omschrijving van de primaire en subsidiaire objectkenmerken. 

3. Een kopie van het door de gemeente Nijkerk gehanteerde model voor wat betreft de niet
woningen. Met name: 

a) Op welke wijze er rekening wordt gehouden met de functionaliteit en doelmatigheid van 
het object; 

b) Het opslag- en leegstandsrisico; 
c) De mutatiegraad; 
d) Het opslagpercentage ter afdekking van de verschillende risico's; 
e) De onderhoudslasten; 
f) De exploitatielasten zoals verzekeringen, beheerkosten en belastingen. 

4. Hoeveel WOZ-beschikkingen (annex aanslagen ozb eigenaren- en gebruikersdeel) er voor het 
belastingjaar 2016 worden verstuurd. Tevens: 

a) Wat de datering is van het gros van de biljetten. 
b) Wat de geplande datum is van de ter post bezorging. 

5. Hoeveel zaken er in het kalenderjaar 201 5 gevraagd is om de WOZ-waarde te verhogen. U wilt 
daarbij een splitsing in: 

a) Waardes die ambtshalve aangepast zijn. 
b) Waardes die aangepast zijn na bezwaarprocedure. 

6. De namen en complete adressen van de eigenaren als van de zakelijke gebruikers c.q. huurders 
van alle "niet-woningen". 
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Beslissing op uw verzoeken 
Uw verzoeken worden deels gehonoreerd. Per verzoek geef ik aan welke verzoeken wel of niet worden 
gehonoreerd. Als verzoeken gedeeltelijk of niet worden gehonoreerd, geef ik aan waarom. Uw laatste 
verzoek (6) betreft een informatieverzoek waar de WOB niet op van toepassing is. 

Verzoek 1 
Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Het rapport van de Waarderingskamer is openbaar en kunt u 
terugvinden op de site van de Waarderingskamer bij het onderdeel 'toezichtsresultaten individuele 
gemeenten' ➔ 'samenwerkingsverbanden' ➔ 'Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn 
(GBLT), ➔ Managmentsamenvatting inspectie 21-9-2015. Er opent een PDF document die goed op papier 
reproduceerbaar is. 

Verzoek 2 
Dit verzoek wordt gehonoreerd. De voortgangsrapportages zijn als bijlagen bijgevoegd. 

Verzoek 3 
Dit verzoek wordt gehonoreerd. Bij de bepaling van de huurwaarde en de kapitalisatiefactor binnen 
gemeente Nijkerk wordt gebruikt gemaakt van volgende gegevens: 

De bruto kapitalisatiefactor wordt berekend vanuit het netto aanvangsrendement, de exploitatiekosten en 
de kosten voor koper. 
Het netto aanvangsrendement bestaat uit de componenten: 
1 basisrente (dit is een vast percentage van Waarderingskamer, voor elk object hetzelfde); 
2 opslagrisico (deze worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en afhankelijk van de regio en soort object 
aangepast). 

De exploitatielasten bestaan uit de componenten: 
1. onderhoudskosten; 
2. vaste lasten; 
3. beheerskosten; 
4. leegstandsrisico; 

Tevens is nog van belang de correctie voor kosten koper (k.k.). 

Omdat de laatste jaren steeds minder transacties voorhanden zijn, wordt vaker (min of meer gedwongen} 
over de gemeentegrens gekeken om verkoop- en/of huurtransacties te vinden waarmee WOZ-waarden 
kunnen worden onderbouwd. 

De grote lijnen van de marktanalyse betreffen een aantal onderwerpen die hieronder worden toegelicht. 

Voorraadanalyse 
In de voorraadanalyse wordt onderzocht wat de voorraad van de verschillende typen vastgoed is op de 
waardepeildatum. De verhouding tussen vraag en aanbod is hierbij van groot belang. Deze verhouding 
zegt iets over de opnameniveaus die in een bepaalde omgeving worden gerealiseerd. Relevante transacties 
kunnen hier worden genoemd en omschreven. 

Leegstandanalyse 
In de leegstandanalyse wordt onderzocht in hoeverre er leegstand is in een bepaalde omgeving en hoe 
zich dat heeft ontwikkeld ten opzichte van de vorige beschouwingsperiode. Als deze verschillen zijn 
geduid, kan er naar de oorzaken worden gezocht. Is er op een locatie bijvoorbeeld nieuwbouw opgeleverd 
of is de kwaliteit van een bepaalde omgeving achteruit gegaan? Hiermee kan vervolgens rekening worden 
gehouden. 
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Aanbod versus opname analyse 
Hier wordt een analyse gemaakt van de verhouding tussen vraag en aanbod per type vastgoed. Er kan 
concreet naar het aangeboden volume worden gekeken dat direct iets zegt over de marktomstandigheden. 
Ligt een bepaald gebied of bepaald type vastgoed positief in de markt of is er juist een negatief beeld? In 
de waardebepaling kan hier vervolgens rekening mee worden gehouden. 

Analyse aangaande de incentives 
In de huurinlichtingenformulieren dient een vraag te worden opgenomen over huurkortingen en eventuele 
investeringen die de verhuurder doet bij het aangaan van de overeenkomst (incentives). De laatste jaren 
ligt er veel nadruk op dit aspect. Voor het bepalen van het risicovrije rendement wordt aangesloten bij de 
rendementen op staatsleningen op 1 januari van het betreffende jaar. 

De basisrente: 
de basisrente voor 1 januari 2014 is vastgesteld op 2,23%. 

Risico opslag 
voor risico-opslagen zijn voor de categorieën kantoren, winkels en bedrijven zijn onder te verdelen in 
bandbreedtes en zijn opgebouwd naar het voorbeeld van DTZ "Nederland Compleet". Hierin worden de 
aanvangsrendementen uitgebeeld, onderverdeeld naar de landelijke geografische gebieden Noord, Oost, 
Zuid en West. Uit marktanalyse blijkt dat de risico-opslagen voor de vermelde categorieën gemiddeld 
toenemen naarmate de kwaliteit van de locatie en van het vastgoed afneemt. Het beleggingsrisico op 
vastgoed wordt daardoor hoger. Wellicht ten overvloede wordt hier nog een keer met klem gewezen op 
de invloed van specifieke lokale omstandigheden. 

Exploitatielasten 
Exploitatielasten zijn structurele uitgaven voor rekening van de eigenaar. Uitgangspunt is een waarde voor 
een eigenaar die de zaak koopt en zelf in gebruik neemt. Maar een eigenaar die voor eigen gebruik 
aankoopt, zal in een concurrerende markt nooit minder kunnen betalen dan een eigenaar die aankoopt 
voor de verhuur. Hierna volgen de kostenonderdelen die deel uitmaken van de exploitatiekosten zoals ze 
worden gehanteerd in de kapitalisatieberekening. 

Onderhoudskosten 
Voor het bepalen van de onderhoudskosten wordt uitgegaan van de herbouwwaarde zoals in de markt 
wordt gehanteerd voor het oprichten van een gebouw dat overeenkomt met het te taxeren pand. Bronnen 
voor het bepalen van de herbouwwaarde zijn onder meer door de betreffende gemeente geanalyseerde 
marktinformatie, "Reed Business", "DACE prijzenboekje" en "Vastgoed Exploitatiewijzer". Bij de inschatting 
van de onderhoudskosten moet voor ogen worden gehouden dat het gaat om de instandhoudingskosten. 
Dus niet om groot onderhoud en/of achterstallig onderhoud. Op het moment dat met deze kosten 
rekening moet worden gehouden, zal een kapitaalscorrectie worden toegepast. Zie voor 
de herbouwwaarde en onderhoudskosten de bijlage in de taxatiewijzer. In dit overzicht staan de meest 
voorkomende kosten vermeld. Hiervan kan worden afgeweken op het moment dat een individueel geval 
daarom vraagt. De onderhoudskosten worden in het rekenmodel berekend vanuit de herbouwwaarde maar 
getoond als een percentage van de jaarhuurwaarde. 

Vaste lasten 
Verzekeringen en belastingen als percentage van de herbouwwaarde: 
Voor het bepalen van de verzekeringspremie wordt uitgegaan van de herbouwwaarde zoals in de markt 
wordt gehanteerd voor het oprichten van een gebouw dat overeenkomt met het 
te taxeren pand. Bronnen voor het bepalen van de herbouwwaarde zijn onder meer de door de betreffende 
gemeente geanalyseerde marktinformatie, "Reed Business, "DACE prijzenboekje" e.d. Voor het bepalen 
van "belastingen" moet naast de herbouwwaarde van het te taxeren object ook de grondwaarde worden 
meegenomen. Deze kan worden achterhaald door het analyseren van marktinformatie, maar ook de 
betreffende gemeente kan worden geraadpleegd. 
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Kosten voor beheer 
Beheervergoedingen zijn niet zonder meer in eenheidsprijzen of percentages van de huur uit te drukken, 
maar zijn afhankelijk van de complexiteit, het aantal verhuurbare eenheden, hoogte van de huur, 
bemiddeling bij verhuurcontracten, enzovoorts. De hieronder benoemde percentages zijn niet meer dan 
gemiddelden zoals deze door professionele beheerders worden gehanteerd en zijn exclusief BTW. Het 
administratieve beheer zoals dat voor beleggingspanden wordt berekend, is niet in het onderstaande 
overzicht opgenomen, omdat dit alleen voor beleggingspanden geldt en in de Wet WOZ niet wordt 
uitgegaan van de beleggingswaarde. 

Kantoren 
voor kantoren met een "hoog" huurniveau 1,5% tot 2,5% van de bruto huur. 
voor kantoren met een "laag" huumiveau 1,5% tot 3% van de bruto huur. 
bij grote kantoorobjecten met een of meerdere huurders alleen het technische beheer afhankelijk van het 
huurniveau, 1%tot l ,5% van de bruto huur. 

Winkelpanden 
Voor winkelstrips en winkelcentra, afhankelijk van het huurniveau, 2% tot 3,5% van de bruto huur. 
Voor individuele winkels op de betere locaties (A en B) met veelal een "hoog" huumiveau, 1%tot 2,5% van 
de bruto huur. 
Bij alleen technisch beheer, afhankelijk van het huurniveau, l %tot 1,5% van de bruto huur. 

Bedrijfspanden 
Voor bedrijfspanden afhankelijk van het huurniveau 2% tot 3% van de bruto huur. 
Bij alleen technisch beheer 1%tot 1, 5% van de bruto huur 

Leegstandsrisico: 
Bij het bepalen van de WOZ-waarde voor courante niet-woningen speelt leegstand een steeds grotere rol 
in de waardebepaling. Zowel bij kantoren als bij winkels neemt de leegstand, afhankelijk van de locatie 
en opname volume, in de markt toe, Voor bedrijfsruimten is de situatie iets minder ongunstig. Het 
"objectieve leegstandsrisico" zal in het algemeen worden uitgedrukt in het aantal maanden dat naar 
verwachting een dergelijk pand op deze locatie leeg zal staan in bijvoorbeeld de komende tien jaar. Om 
een goed beeld te krijgen van dit "objectieve leegstandsrisico" is de feitelijke leegstand op de 
waardepeildatum op de desbetreffende locatie een goede indicatie. Wanneer op de waardepeildatum op 
een bepaalde locatie nagenoeg alle kantoorpanden verhuurd zijn, zal het (objectieve) leegstandsrisico laag 
zijn (ook voor het enige pand op die locatie dat op de waardepeildatum toevallig leeg staat). Overigens 
wil een hoge feitelijke leegstand op de waardepeildatum niet altijd zeggen dat het "objectieve 
leegstandsrisico" ook hoog is. Immers de feitelijke leegstand kan het gevolg zijn van het feit dat op de 
locatie veel panden net zijn opgeleverd en er nog sprake is van (kortdurende) frictieleegstand. 

Ook wil ik u verwijzen naar de Taxatiewijzer Huurwaardekapitalisatie welke u kunt vinden op de website 
www.wozinformatie.nl. 

Verzoek 4 
Dit verzoek wordt gehonoreerd. Voor belastingjaar 2016 worden er +/- 19.500 Woz-beschikkingen 
eigenaren verstuurd. De dagtekening van de aanslagen is 29 februari 2016. De datum ter postbezorging 
is 27 februari 2016. 

Verzoek 5 
Dit verzoek wordt gehonoreerd. In het kalenderjaar 201 5 zijn de WOZ-waardes niet verhoogd. Niet 
ambtshalve en ook niet na bezwaarprocedure. 

www.wozinformatie.nl
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Verzoek 6 
Dit verzoek wordt niet gehonoreerd. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kan ik deze 
gegevens niet aan u verstrekken. 

Op grond van artikel 6 van de WOB moet er binnen 4 weken op een aanvraag beslist worden. GBLT heeft 
uw verzoek, gedagtekend 30 november 201 S, ontvangen op 4 december 201 S. Uiterlijk 4 januari 2016 
had er op uw verzoek beslist moeten worden. 

Op 24 december 201 5 heeft GBLT uw ingebrekestelling, gericht aan de gemeente Nijkerk met dagtekening 
1 5 december 2015, ontvangen. De ingebrekestelling is prematuur, aangezien deze verstuurd is voordat 
de wettelijke termijn van 4 weken verstreken was. Een ingebrekestelling die te vroeg is verstuurd, niet 
rechtsgeldig. Om deze reden wordt er geen dwangsom aan u toegekend. 

Daar komt bij dat met het indienen van een aanvullende WOB verzoek, de beslistermijn wordt opgeschort. 
Mede om deze reden wordt er geen dwangsom aan u toegekend. 

Hoogachtend, 

De ambtenaar belast met de heffing 
T.A.G. Bouwmeester 

Bezwaar 
Tegen deze beslissing kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking schriftelijk 
bezwaar maken bij G8LT door uw bezwaar te sturen naar postbus l 098, 8001 88 Zwolle. Het 
bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste bevatten: 

Naam en adres van de indiener van het bezwaar 
De dagtekening 
Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (datum en kenmerk van 
het besluit) 
De reden van uw bezwaar 
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INVENTARISATIE Oktober 
UITVOERING Wet WOZ 2015 
Gemeente Nijkerk 

In deze voortgangsinventarisatie wordt gevraagd naar de situatie op 1 oktober 2015. 

Begin IAlgemeen 1 1 januari 1 januari 1 januari 1 januari IKwaliteit taxaties I Evaluatie 1 
2013 2014 2015 2016 

Pagina #/9 

Deze vragenlijst is ingevuld door 

Telefoonnummer 

Emailadres 

De bevindingen van de Waarderingskamer worden 
gerapporteerd aan de officiêle contactpersoon van uw Maarten van Helden 
organisatie. Op dit moment is dat: 

Is dit nog steeds correct? Ja 

Algemeen Pagina #/9 

Totaal aantal objecten binnen uw gemeente (exclusief code 80) 19882 

19585 

2 Tot en met welke maand zijn de kadastrale mutaties volledig Augustus 2015 
verwerkt? 

Januari 2015 

3 Tot en met welke maand zijn de omgevingsvergunningen die niet September 2015 
leiden tot een mutatie in de BAG aangeleverd aan de "WOZ 
afdeling"? Augustus 2014 

4 Tot en met welke maand zijn de objectkenmerken van de bij Juni 2015 
bouwactiviteiten betrokken objecten, waarvan de bouw (volgens de 
BAG) is afgerond, in de WOZ-administratie verwerkt? December 2014 

5 Bij hoeveel objecten heeft u de primaire en/of secundaire 
objectkenmerken gecontroleerd in de periode vanaf 1 oktober 2014 1008 
tot 1 oktober 2015? 

Heeft u een verklaring waarom u het afgelopen jaar minder dan - te weinig capaciteit 
20% van de objecten heeft gecontroleerd (gezien de eis dat elk 
object tenminste eenmaal in de 5 jaar wordt gecontroleerd)? 

6 Bij hoeveel objecten heeft u de primaire en/of secundaire 
objectkenmerken gecontroleerd in de periode vanaf 1 oktober 201 O 4010 
tot 1 oktober 2015? 

Heeft u een verklaring waarom u in deze periode niet alle objecten - te weinig capaciteit 
heeft gecontroleerd? 

7 Wanneer heeft u voor het laatst een beoordeling gemaakt van de 
juistheid en volledigheid van de registratie van de primaire 

01-12-2013
objectkenmerken bijvoorbeeld aan de hand van het 
beoordelingsprotocol objectkenmerken? 

8 Wat was volgens deze laatste door u uitgevoerde beoordeling het 
percentage WOZ-objecten, waarbij één of meer primaire 2 
objectkenmerken niet of niet juist was geregistreerd? 

https://fd7.formdesk.com/waarderingskamer/kw2015 2 _form/?step=2&detail=sTbEKY Q... 15-10-2015 

https://fd7.formdesk.com/waarderingskamer/kw2015
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9 Wanneer heeft u voor het laatst een beoordeling gemaakt van de 01-12-2013 
juistheid en volledigheid van de registratie van de secundaire 
objectkenmerken bijvoorbeeld aan de hand van het 
beoordelingsprotocol objectkenmerken? 

10 Wat was volgens deze laatste door u uitgevoerde beoordeling het 
percentage WOZ-objecten, waarbij één of meer secundaire 
objectkenmerken niet of niet juist was geregistreerd? 

Is er een vastlegging beschikbaar van de bij vraag 7 en 9
11 nee

uitgevoerde beoordelingen? 

12 Voor hoeveel procent van de actieve verblijfsobjecten in de BAG is 
het BAG-id in de WOZ-administratie gekoppeld aan één of meer 94 
WOZ-deelobjecten? 

13 Voor hoeveel procent van de actieve panden zonder verblijfobject 
in de BAG is het BAG-id in de WOZ-administratie gekoppeld aan 97 
één of meer WOZ-deeiobjecten? 

14 Vanaf welke datum is voor tenminste 90% van de actieve 
verblijfsobjecten en tenminste 90% van de actieve panden zonder 

01-10-2015verblijfsobject het BAG-id in de WOZ-administratie gekoppeld aan 
één of meer WOZ-deelobjecten? 

15 Is uw digikoppeling-adapter die u gaat gebruiken voor het adapter nog niet operationeel, maar wel 
aansluiten op de LV WOZ al operationeel? al bekend welke gebruikt gaat worden 

16 is de huidige versie die u gebruikt voor het bijhouden van uw WOZ nee, er moet nog een nieuwe versie van 
admnistratie ook de versie waarmee u gaat aansluiten op de LV een andere softwareleverancier worden 
WOZ? geïnstalleerd 

17 Heeft u al een planning voor het aansluiten op de LV WOZ? ja, planning is afgestemd met de 
Waarderingskamer 

18 Wat is de (geplande) datum voor aansluiting op de LV WOZ 31-03-2016 

19 Tot en met welke maand zijn verkooptransacties (bron kadaster) Augustus 2015 
voor woningen verwerkt? 

Januari 2015 

20 Tot en met welke maand zijn de marktgegevens woningen Maart 2015 
geanalyseerd? 

Januari 2015 

2014 1e helft 2015 2e helft 
2015 

21 Wat is het aantal verzamelde verkooptransacties 513 332 125 
(transacties volgens Kadaster met een vermelde verkoopprijs)? 

22 Hoeveel van de verzamelde verkooptransacties (vraag 21) zijn 513 332 125 
gekoppeld aan een WOZ-object? 

23 Hoeveel van de gekoppelde verkooptransacties {vraag 22) zijn 427 230 98 
gekoppeld aan een woning? 

24 Bij hoeveel van de gekoppelde verkooptransacties van woningen {vraag 424 230 98 
23) is de verkoopprijs vergeleken met de geldende WOZ-waarde? 

25 Bij hoeveel van de vergeleken verkooptransacties (vraag 24) is het 332 217 44 
verkoopcijfer "overeenkomstig" de geldende WOZ-waarde 
(bruikbaarheidscode 00 

26 B4j m:leveu;1li~cm~~rq)'verkooptransacties (vraag 24) is het o 0 0 
verkoopcijfer "afwijkend" van de geldende WOZ-waarde en is het 
verschil verklaard 

27 @~ B@ë'Vêélti$~~ ~@f~ë'l@ft@ffl~Rê@~ttáWsij8ff~6Ü~ ~€t§ ~ijking 5 54 
~é?k6bÎ>cijfer afwijkend van de geldende WOZ-waarde, maar moet het 
verschil nog verklaard 

28 ~fh~Bél~~~R~~~~<i4) is het 87 12 0
Vflf~~~Atf~Brf~~ä@rf88W<§~~ij~? 

https://fd7.formdesk.com/waarderingskamer/kw20152_form/?step=2&detail=sTbEKYQ... 15-10-2015 

https://fd7.formdesk.com/waarderingskamer/kw20152_form/?step=2&detail=sTbEKYQ
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maar heeft de uitgevoerde analyse geen verklaring opgeleverd dan wel 
kon deze verklaring niet gekwantificeerd worden (bruikbaarheidscode 
62,64 en 65)? 

Toelichting 

29 Heeft u nog op- en/of aanmerkingen bij de door u gegeven antwoorden? Zo ja, welke? 

Vraag 5 dit betreffen controles vastgelegd in record 25. Ter verbetering 
van de structurele bestandscontroles heeft het GBLT een zogenaamd 
3-sporen beleid hiervoor opgezet en opgestart: 
Spoor 1: dit betreffen de objectcontroles die verankerd zijn in de reguliere 
werkprocessen (PMA, vraagprijzen controle, 
bouwvergunningen/bouwmutaties en bezwaar- en beroep) waarbij het 
controleren van objectkenmerken een vaste processtap is. 
Spoor 2: dit betreffen gerichte controles van wijken/buurten waarvan op 
basis van lokale kennis een inschatting is gemaakt dat de 
objectkenmerken verbetering behoeven. 
Spoor 3: in navolging van het advies van de Waarderingskamer is een 
selectie gemaakt van woningen die al jaren 'onder de radar' zitten. Dit 
betreffen woningen waar de laatste 3 jaar geen bezwaar op heeft gerust, 
geen bouwactiviteit is geweest en waar geen verkoopcijfer en/of 
vraagprijs van beschikbaar is. De controle van deze woningen is 
uitbesteed aan Kondar die 1-10-2015 gestart is met de controle 
werkzaamheden. 

Op basis van bovengenoemde sporen wordt het controleren van 20% van 
de objecten (ruimschoots} gehaald in 2015. 

Vraag 6 betreft controles vastgelegd bij record 25. 

Vraag 16 De huidige versie van voor de eerste aansluiting van 
Key2Belastingen wordt niet gebruikt voor de aansluiting op de LV WOZ. 
Dat wordt versie 1.12 of 1.2. 

Vraag 17 en 18 
De planning is om de gemeente Nijkerk aan te laten sluiten in het 1e 
kwartaal van 2016. 

Waardepeildatum 1 januari 2013 Pagina #/9 

Woningen Niet-
woningen 

30 Voor hoeveel WOZ-objecten moeten nog beschikkingen met ingangsdatum 1 januari 0 0 
2014 (waardepeildatum 1 januari 2013) worden verzonden? 

31 Voor hoeveel WOZ-objecten moet nog een bezwaar tegen de beschikking met 0 0 
ingangsdatum 1 januari 2014 {waardepeildatum 1 januari 2013) 
worden afgehandeld? 

32 Voor hoeveel WOZ-objecten is een beroepsprocedure tegen de beschikking met 
29

ingangsdatum 1 januari 2014 (waardepeildatum 1 januari 2013) gestart? 

33 Voor hoeveel WOZ-objecten is nog een beroepsprocedure tegen de beschikking met 17 o 
ingangsdatum 1 januari 2014 (waardepeildatum 1 januari 2013) 
in behandeling? 

34 Welk bedrag aan vergoeding is door uw gemeente (of samenwerkingsverband) 
uitgekeerd aan belanghebbenden en/of gemachtigden? (totaal bedrag bezwaar en 47554 
beroep, woningen en niet-woningen) 

Toelichting 

35 Heeft u nog op- en/of aanmerkingen bij de door u gegeven antwoorden? Zo ja, welke? 

nee 
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Waardepeildatum 1 januari 2014 Pagina #/9 

Woningen Niet-
woningen 

Voor hoeveel WOZ-objecten moeten nog beschikkingen met ingangsdatum 1 januari 0 36 0 2015 (waardepeildatum 1 januari 2014) worden verzonden? 

Wanneer zijn, volgens de huidige planning van de gemeente, de bezwaarschriften 
37 15-12-2015 

tegen de initiële WOZ-beschikkingen (waardepeildatum 1 januari 2014) afgehandeld? 

Woningen Niet-
woningen 

Voor hoeveel WOZ:-objecten zijn tot en met 1 oktober 2015 één of meer 
38 bezwaarschriften mbt beschikkingen met ingangsdatum 1 januari 2015 ontvangen? 261 133 

Inclusief bezwaren woningbouwvereniging{en) 

Voor hoeveel WOZ-objecten moet nog een bezwaar tegen de beschikking met 3239 51ingangsdatum 1 januari 2015 worden afgehandeld? 

40 Voor hoeveel WOZ-objecten is inmiddels uitspraak gedaan op een bezwaarschrift? 105 50 

41 beschikking gehandhaafd; (Stuf-WOZ code status beschikking = 11) 91 13 

42 waarde veranderd; (Stuf-WOZ code status beschikking= 12) 14 38 

beschikking vernietigd; (Stuf-WOZ code 
status beschikking = 02) 

43 vernietigd i.v.m. verkeerde belanghebbende 0 0 

44 vernietigd i.v.m. verkeerde afbakening 0 0 

45 vernietigd om andere reden 0 0 

46 anders 0 0 

47 Voor hoeveel WOZ-objecten is de waarde ambtshalve veranderd in verband met de 0 0
afhandeling van een "informele reactie" of in verband met "domino-effect"? 

Voor hoeveel WOZ-objecten is de waarde verhoogd na bezwaar (of andersoortige 
48 0 0

reactie van belanghebbenden)? 

Voor hoeveel WOZ-objecten is tot en met 1 oktober 2015 een beroepsprocedure tegen 
49 de beschikking met ingangsdatum 1 januari 2015 (waardepeildatum 1 januari 2014) 0 0 

gestart? 

Voor hoeveel WOZ-objecten is dit jaar een WOZ-bezwaarschrift ingediend door een 
50 85 44

"no-cure-no-pay" bedrijf? 

Welk bedrag is door uw gemeente (of samenwerkingsverband} als gevolg van deze 25200 
gehonoreerde WOZ-bezwaarschriften vergoed aan belanghebbenden en/of51 
gemachtigden? 
(totaal bedrag woningen en niet-woningen} 

Voor hoeveel WOZ-objecten is tot en met 1 oktober 2015 een beroepsprocedure tegen 
52 de beschikking met waardepeildatum 1 januari 2014 gestart door een "no-cure-no-pay- 0 0 

bedrijf'? 

Toelichting 

53 Heeft u nog op- en/of aanmerkingen bij de door u gegeven antwoorden? Zo ja, welke? 

geen 

Pagina #/9 

54 Wat is de verwachting voor de gemiddelde verandering van de waarde tussen de 1.5 %
peildatum 1 januari 2014 en 1 januari 2015 van alle woningen? 
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55 Het bovengenoemde percentage is berekend op basis van: Combinatie van bronnen 

56 Wat is de verwachting voor de gemiddelde verandering van de waarde tussen de 
peildatum 1 januari 2014 en 1 januari 2015 van woningen die in de periode 1 januari 2014 1.5 % 
en 30 juni 2015 bij een verkoop betrokken waren? 

57 Wat is de verwachting voor de gemiddelde verandering van de waarde van niet-woningen -0.2 % 
tussen de peildatum 1 januari 2014 en 1 januari 2015? 

58 Het bovengenoemde percentage is berekend op basis van: Combinatie van bronnen 

Wat is de gemiddelde stijging of daling van de waarde in de periode tussen de peildatum 1 januari 2014 en 1 januari 
2015? 

59 agrarische objecten -0.7 % 

60 winkels -1.0 % 

61 horeca -1.0 % 

62 kantoren -1.0 % 

63 andere courante bedrijfsruimten -0.7 % 

64 incourante commerciële objecten -0.2 % 

65 andere incourante objecten 0.2 % 

Verloopt de uitvoering van de herwaardering naar de 
66 waardepeildatum 1 januari 2015 nog volgens de eerder nee 

opgegeven planning? 

Geen gevolgen: inmiddels maatregelen genomen 
Wat is de reden van de wijziging en wat zijn de te door extra mensen vrij te maken om de

67 
verwachten gevolgen? herwaardering woningen tijdig af te ronden, 

evenals bij de afhandeling van bezwaarschriften 

68 Wanneer zijn de definitieve ratio's beschikbaar (hiermee 
wordt bedoeld de ratio's nadat 90% van de woningen zijn 01-12-2015 
gecontroleerd en akkoord bevonden)? 

Totaal aantal Aantal getaxeerde woningen Aantal gecontroleerde en 
te taxeren woningen per 1 oktober 2015 gefiatteerde woningen 

per 
1 oktober 2015 

69 16157 16157 9235 

70 Wanneer worden volgens de planning WOZ-
beschikkingen van alle (grootste groep) woningen met 29-02-2016 
waardepeildatum 1 januari 2015 verstuurd? 

71 Gaat u in 2016 de WOZ-beschikkingen/aanslagbiljetten ja, voorbereidingen zijn in gang gezet 
verzenden via de Berichtenbox van MijnOverheid? 

72 Kunnen de belanghebbenden in uw gemeente(n) in 2016 ja, voorbereidingen zijn in gang gezet 
de taxatieverslagen inzien op hun persoonlijke pagina op 
MijnOverheid? 

73 Wanneer zijn de controles van de niet-woningen 
afgerond (hiermee wordt bedoeld dat 90% van de niet- 01-12-2015 
woningen zijn gecontroleerd en akkoord bevonden)? 

Totaal aantal Aantal getaxeerde niet Aantal gecontroleerde en 
te taxeren niet-woningen woningen gefiatteerde niet

per 1 oktober 2015 woningen 
per 1 oktober 2015 

74 1524 1450 1450 

75 29-02-2016 

https://fd7.formdesk.com/waarderingskamer/kw20152 _ form/?step=2&detail=sTbEKYQ... 15-10-2015 

https://fd7.formdesk.com/waarderingskamer/kw20152


Oktober 2015 pagina 6 van 7 

Wanneer worden volgens de planning WOZ
beschikkingen van alle niet-woningen met 
waardepeildatum 1 januari 2015 verstuurd? 

Toelichting 

76 Heeft u nog op- en/of aanmerkingen bij de door u gegeven antwoorden? Zo ja, welke? 

Vraag 57/60/61/62 op basis van PMA, tot nu toe getaxeerd, ingeschat 
etc, vraag 63 obv tot nu toe gewaardeerd rest obv diverse bronnen. De 
cijfers worden ook beïnvloed door mutaties aan objecten, het beschikbaar 
komen van recentere marktinformatie etc 

Vraag 66: lichte achterstand herwaardering woningen. 

Vraag 70 en 75: en zo mogelijk een gedeelte eerder 

Vraag 71 en 72: mijnoverheid berichtenbox staat per 1-12-2015 klaar om 
in productie te gaan vanaf 1-1-2016. 

Vraag 74 Dit is inclusief de garageboxen. 

Waardepeildatum 1 januari 2016 Pagina #/9 

Is er een wijziging voorzien in de wijze van ondersteuning bij de uitvoering van de waardebepaling naar 
77 de waardepeildatum 1 januari 2016 t.o.v. de wijze van ondersteuning naar de waardepeildatum 1 januari nee 

2015? 

Toelichting 

78 Heeft u nog op- en/of aanmerkingen bij de door u gegeven antwoorden? Zo ja, welke? 

Vraag 77 Nee ingevuld. Eind 2015 vindt een evaluatie plaats van de 
uitbestede werkzaamheden door-en mogelijk kunnen hier 
wijzigingen uit komen. Is op dit moment nog geen uitsluitsel over te 
geven. 

Beoordeling kwaliteit nieuwe WOZ-taxaties Pagina #/9 

De herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2015 in uw organisatie nadert zijn voltooiing. 
De Waarderingskamer gebruikt de vragenlijst ook om te kunnen inschatten in welke periode wij het toezicht op deze 
herwaardering in uw organisatie kunnen uitvoeren. 
Tussen het moment waarop u uw controles (nagenoeg) gereed heeft en het moment waarop u de beschikkingen 
gaat versturen (aanleveren aan het printservicebedrijf), willen wij de gelegenheid hebben de tijd hebben om de 
kwaliteit van de nieuwe taxatiewaarden te beoordelen. 
Wilt u daarom in de onderstaande vragen zo realistisch mogelijk aangeven, wanneer de door uw gemeente zelf uit te 
voeren controles (nagenoeg) gereed zijn. Dan kunnen wij in plannen wanneer wij onze controles in uw organisatie 
kunnen uitvoeren. 
Met de controles die (nagenoeg) gereed moeten zijn, bedoelen wij de controles die uw organisatie gebruikt om te 
beoordelen of de taxatiewaarden geschikt zijn om aan belanghebbenden te verzenden. Dit betreft de controles zoals 
bijvoorbeeld geformuleerd in de beoordelingsprotocollen. 
De conclusie uit deze controles moet dan zijn dat u de kwaliteit van de taxaties als dusdanig "goed" beoordeelt, dat u 
ze zonder nieuwe gegevens de niewe taxatiewaarden zou beschikken. 

Wanneer u op dit moment al van oordeel bent dat de kwaliteit van de nieuwe taxatiewaarden voldoende is 
gewaarborgd, kunt u dit aangeven en kunt u ook de belangrijkste kengetallen uit de door u uitgevoerde controles 
invullen in deze vragenlijst. 

Vragen 

79 Bent u van mening dat de nieuwe taxatiewaarden in uw gemeente nu reeds voldoende gecontroleerd nee 
zijn, zodat de Waarderingskamer vanaf dit moment op basis van uw controles het toezicht op de kwaliteit 
van de nieuwe taxatiewaarden kan uitvoeren ? U dient hierbij minimaal de onderwerpen die in de 
beoordelingsprotocollen woningen en niet-woningen zijn opgenomen in de kwaliteitscontroles te hebben 
betrokken. 
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(Uitgangspunt 90% van de woningen en 90% van de niet-woningen zijn gecontroleerd en goed 
bevonden) 

80 Gebruikt u een planning die afwijkt van de WOZ-tijdlijn? 

nee, de gemeente volgt de WOZ-tijdlijn net als bij de vorige herwaardering 

81 Op welk moment denkt u dat zowel 90% van de woningen als 90% van de niet woningen 01-12-2015 
zijn gecontroleerd en goed bevonden zodat de Waarderingskamer haar toezicht op de 
kwaliteit van de nieuwe taxatiewaarde kan uitvoeren? 

U hoeft de vragen over de kwaliteit van de nieuwe taxatiewaarden (82 tot en met 111} alleen in te vullen indien 
u gereed bent met de controles van nieuwe taxaties. Wanneer u nog niet zover bent adviseren wij u wel de 
kengetallen te gebruiken om te onderzoeken of de modelwaarden aansluiten op het marktniveau. 

112 Hoeveel tijd heeft het invullen van deze vragenlijst gekost? 480 minuten 

113 Heeft u nog suggesties voor het verbeteren van de vragenlijsten? 
Zo ja, welke? 

114 Heeft u nog behoefte aan een nadere toelichting op één of meer van de gegeven antwoorden of 
op de huidige stand van zaken bij de uitvoering van de Wet WOZ in uw gemeente? Zo ja, welke? 

Vraag 80: Het streven is zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de 
WOZ-tijdslijn. 
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