
RIDDERKERK 

De heer J. Rijsdijk 
p/a de griffie 

Uw brief van: 
Uw kenmerk 
Bijlage(n): 

17 februari 2020 Ons kenmerk: 
Contact: 
Doorkiesnummer: 
E-mailadres: 
Datum: 

2179 
K. Suijkerbuijk 
0620172325 
k. suijkerbuijk@bar-organisatie.nl 

1 2 MRT 2020 
Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over WOZ-aanslagen voor eigenaren van 
appartementen 

Geachte heer Rijsdijk, 

Op 17 februari heeft u schriftelijke vragen gesteld over WOZ-aanslagen voor eigenaren van 
appartementen. Aanleiding voor uw vragen was een uitzending van TV programma Kassa. In deze brief 
beantwoorden wij uw vragen. 

1. Hebt u de betreffende uitzending van Kassa gezien? Wat is uw mening daarover? 
Wij hebben kennis genomen van de uitzending van Kassa. Prima dat het onderwerp aan de kaak wordt 
gesteld. Voor ons is e.e.a. niet van toepassing. 

2. Hebt u kennisgenomen van de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag? Wat is uw mening 
daarover? 

Wij hebben kennis genomen van de uitspraak van het gerechtshof. Het vonnis is in lijn met de vigerende 
werkwijze rondom de waardebepaling van appartementen in Ridderkerk. 

3. Hoe wordt de WOZ-waarde van appartementen in Ridderkerk bepaald? Kunt u in uw antwoord 
ook verwijzen naar de toepasselijke wet- en regelgeving? 

Voor appartementen wordt de WOZ-waarde bepaald op basis van zgn. modelmatige waardebepaling. 
Dit gebeurt volgens artikel 17 van de Wet waardering onroerende zaken en artikel 3 van de 
Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken. 

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. 

Nee, Voor het bepalen van de WOZ-waarde in Ridderkerk worden verkoopprijzen gebruikt van 
vergelijkbare woningen. Voor het bepalen van de WOZ-waarde van appartementen worden 
verkoopprijzen gebruikt minus het aandeel in het reservefonds. Om vast te stellen hoe groot het aandeel 
in het reservefonds is, wordt de akte van levering uit het kadaster van het verkochte appartement 
geraadpleegd. 



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? 

Niet van toepassing. 

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? 

Dit is in principe niet van toepassing want de huidige werkwijze is in lijn met terzake geldende wet- en 
regelgeving. In algemene zin geldt dat indien een eigenaar alsnog onverhoopt een onjuiste aanslag 
ontvangt, hiertegen formeel bezwaar kan worden ingediend. Ook kan men een afspraak maken met een 
van onze taxateurs om de situatie ter plaatse te bekijken. Ambtshalve kunnen fouten worden 
gecorrigeerd. 

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris de burgemeester, 

§1 
mw. A. Attema 


