
 

 

       
  

Gemeente ……………………….. 
        t.a.v.: de heffingsambtenaar 
        (Straatnaam + huisnummer) 
        (Postcode + plaatsnaam)  
 
 
 
Plaatsnaam, ..-..-2018 
  
 
Onderwerp:   Bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde 
Aanslagdatum:  …………………………………. 
Aanslagnummer:  …………………………………. 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Middels dit schrijven maak ik bezwaar tegen de door u vastgestelde WOZ-waarde van mijn 
woning voor het belastingjaar 2018. Een kopie van de beschikking is als bijlage toegevoegd.  
 
U heeft de WOZ-waarde van mijn woning te hoog vastgesteld en de daarmee samenhangende 
aanslag onroerendezaakbelasting onjuist opgelegd. Bij verkoop van mijn woning rond de 
waardepeildatum 1-1-2017 zou mijn woning beslist niet de door u vastgestelde WOZ-waarde 
opgebracht hebben.  
 
Deze lagere WOZ-waarde baseer ik op een aantal vergelijkbare woningen in onze wijk welke 
dan al wel of niet recent zijn verkocht: 

- Woning 1: (adres van de woning + verkoopcijfer of WOZ-waarde) 
- Woning 2: ………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………………………… 

Deze woningen zijn zeer goed vergelijkbaar met mijn woning, qua oppervlakte, inhoud, staat 
van onderhoud en ligging. Als bijlage treft u de WOZ-waarden en opgave van gerealiseerde 
verkopen aan van bovenstaande woningen. De woningen waarmee de gemeente mijn woning 
heeft vergeleken zijn niet goed vergelijkbaar vanwege ………………. (noem hier bijvoorbeeld: 
ligging, grootte en staat van onderhoud). 
 
Tevens heeft u bij de waardering van mijn woning geen rekening gehouden met 
…………………………… (noem hier bijvoorbeeld: belemmerende omgevingsfactoren, onjuiste 
objectkenmerken en overige informatie over de woning waarvan u denkt dat dit uw bezwaar 
versterkt. Zie voor voorbeelden: https://www.previcus.nl/nieuws/top-5-woz-bezwaar-
argumenten/ ). 
 
Ik ben van mening dat u mijn woning te hoog heeft gewaardeerd en dat de WOZ-waarde voor 
mijn woning niet hoger kan zijn dan €……………….. Ik verzoek u dan ook de WOZ-waarde van mijn 
woning opnieuw vast te stellen en nodig u hierbij uit mijn woning te taxeren.  



 

 

Indien u voornemens bent mijn bezwaar (gedeeltelijk) af te wijzen, zou ik graag gehoord 
worden zoals bepaald in de Algemene Wet Bestuursrecht.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
………………………………… 
(handtekening) 
 
 
………………………………… (naam)  
………………………………… (straat en huisnummer) 
………………………………… (postcode en plaats) 
………………………………… (telefoonnummer) 
………………………………… (BSN) 
 
 
Bijlagen: 
1: Kopie van de WOZ-beschikking 
2: WOZ-waarden en opgave van gerealiseerde verkopen van vergelijkbare woningen 
3: (Eventueel aanvullende informatie welke is benoemd in het bezwaarschrift) 


