
Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, 17 februari 2020 
 
 
Onderwerp: schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders (RvO artikel 40) inzake 
te hoge WOZ-aanslag voor eigenaar appartement  

 
Geacht college,  
 
In de uitzending van het televisieprogramma Kassa van 15 februari jl. heeft taxatiespecialist Previcus Vastgoed 

gewaarschuwd dat veel eigenaren van appartementen een te hoge WOZ-aanslag ontvangen van hun gemeente. 
Volgens Previcus nemen naar schatting negen van de tien gemeenten nog steeds ten onrechte de reserve uit het 
onderhoudspotje van de vereniging van eigenaren (VvE) mee bij de waardebepaling van woningen:  

  
‘‘VvE’s zijn verplicht om te sparen voor groot onderhoud. Deze reserve wordt ook doorverkocht aan 
de nieuwe eigenaar bij verkoop en is daarom onderdeel van de verkoopprijs. Gemeenten kijken bij 
de waardering van een pand doorgaans naar drie vergelijkbare panden, die recent zijn aangekocht. 
Voor een goede vergelijking zouden de VvE-reserves moeten worden losgetrokken van de 
verkoopprijs.’’ 

 
Een te hoge WOZ-beschikking betekent dat huiseigenaren structureel te veel belasting betalen. Dit werkt ook 
door in andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting en waterschapsheffing. En kan dus vervelende gevolgen 
hebben.  
 
Het standpunt van Precivus wordt onderschreven door een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Haag. 
Zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2019:2863 

 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de PvdA Ridderkerk de volgende vragen:  
 
1. Hebt u de betreffende uitzending van Kassa gezien? Wat is uw mening daarover? 
2. Hebt u kennisgenomen van de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag? Wat is uw mening daarover?  
3. Hoe wordt de WOZ-waarde van appartementen in Ridderkerk bepaald? Kunt u in uw antwoord ook verwijzen 
naar de toepasselijke wet- en regelgeving?  
4. Wordt in Ridderkerk bij het bepalen van de WOZ-waarde van appartementen de reserve uit het 
onderhoudspotje van de VvE meegeteld? Graag uw antwoord onderbouwen.  
5. Hoe gaat u voorkomen dat eigenaren van appartementen in februari een foutieve WOZ-beschikking ontvangen 
als het onderhoudspotje inderdaad wordt meegeteld bij het bepalen van de WOZ-waarde van een appartement?  
6. Hoe gaat u eigenaren van appartementen tegemoet komen als u niet meer kunt voorkomen dat zij een foutieve 
WOZ-beschikking ontvangen en op welke termijn? 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van orde verzoek ik u om schriftelijke beantwoording van 
deze vragen. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om mijn vragen afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met 
een algemeen antwoord? 
 
Hoogachtend, 
  
Jeroen Rijsdijk   
PvdA Ridderkerk   
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