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Belang WOZ neemt toe
De Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) werd in
1997 ingevoerd. Hij regelt de
waardering van alle onroerende zaken in Nederland in verband met de belastingheffing,
zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), waterschapsheffing en de inkomstenbelasting. De WOZ-waarde wordt
voor steeds meer doeleinden
gebruikt. Daarom is het goed
om kritisch te kijken naar de
hoogte. De waarde geldt per
1 januari 2010 ook als basis
om de erf- of schenkbelasting
te bepalen. Een te hoge WOZwaarde betekent dus te veel
afrekenen met de fiscus.
In 2007 is het belang van
de WOZ-waarde voor ondernemingen enorm gestegen,
sinds bij de heffing van vennootschaps- en inkomstenbelasting een afschrijvingsbeperking geldt voor gebouwen.
De bodemwaarde voor de afschrijvingsbeperking is gebaseerd op de WOZ-waarde.
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Taxateurs krijgen het
druk, want bezwaren
tegen de WOZ-beschikking zijn nu
eerder gegrond.
Gemeenten kunnen
zich niet langer verschuilen achter hun
‘foutmarge’.

DE WOZ-BESCHIKKING PLOFT ROND DEZE TIJD OP DE DEURMAT.
CONTROLEER UW WOZ-WAARDE . DIE KLOPT LANG NIET ALTIJD,
EN HET GEBRUIK ERVAN VOOR BELASTINGHEFFING NEEMT TOE.

WOZ-WAARDE
VAAK ONJUIST
Bezwaar vaker gegrond na uitspraak rechter

B

ESPAAR duizenden euro’s per
jaar door simpelweg de WOZbeschikking te controleren.
Taxateurs laten weten dat de
gehanteerde waarde steeds vaker niet
overeenkomt met de werkelijke waarde.
Een lagere waardering van agrarisch onroerend goed in het kader van de Wet
waardering onroerende zaken (Wet WOZ)
betekent minder belasting betalen.
De gemeente bepaalt de WOZ-waarde
(waarde in economisch verkeer). Die
moet ze binnen acht weken na 1 januari
van elk jaar versturen. Verlenging met
vier weken is eenmalig mogelijk. Dit
houdt in dat iedereen de beschikking uiterlijk eind maart in huis heeft.
De waarde van het onroerend goed in
de beschikking geldt voor de peildatum
1 januari 2010. Wie het niet eens is met
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Bijna elk jaar €2.000 besparen bij twee ton lagere WOZ-waarde
fictief voorbeeld als WOZ-waarde €200.000 lager uitvalt voor een object in eigendom
en verhuur, tarief OZB en waterschap verschilt per gemeente en waterschap

de taxatie moet opletten. Bezwaar maken moet namelijk binnen zes weken na
dagtekening van de beschikking. De kans
dat een bezwaar gegrond blijkt, is toegenomen na een uitspraak van de Hoge
Raad. Gemeenten konden zich voorheen
verschuilen achter een soort foutenmarge. Bezwaar indienen tegen de WOZwaarde kon alleen als de vastgestelde
WOZ-waarde méér van de werkelijke
waarde afweek dan een bepaalde drempelwaarde. Die ‘Fierensmarge’ geldt nu
niet meer. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verwacht daarom
een toename van het aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking.
Gemeenten kunnen ook om andere redenen meer bezwaren tegemoetzien.
Want de vastgestelde WOZ-waarde van
agrarische gebouwen is vaak onjuist,
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eigendom

verhuur

tarief OZB eigenaar
tarief OZB gebruiker
tarief waterschap

0,1000 %
0,0900 %
0,0150 %

0,1000 %
0,0900 %
0,0150 %

WOZ-waarde voor bezwaar
WOZ-waarde na bezwaar
waardevermindering

€1.200.000
€1.000.000
€200.000

€1.200.000
€1.000.000
€200.000

afschrijvingspotentie per jaar*

€3.000

€6.000

besparing OZB eigenaar
besparing OZB gebruiker
besparing waterschap
inkomstenbelasting (52 %)

€200
€180
€30
€1.560

€200
€180
€30
€3.120

totale jaarlijkse besparing

€1.970

€3.530

* afschrijving bij eigendom tot 50 % van de WOZ-waarde; bij verhuur tot 100 % van de WOZ-waarde. Jaarlijkse afschrijving vastgesteld op 3 %

→

Een kleine verlaging van
de WOZ-waarde levert per
jaar al vlot duizenden euro’s voordeel op. De besparing op de onroerendezaakbelasting (OZB) en
de waterschapsheffing is
beperkt. Een verlaging
van de WOZ-waarde telt
echter fiks door bij de afschrijvingsbeperking voor
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gebouwen. Bij een gebouw in eigendom mag u
tot 50 procent van de
WOZ-waarde afschrijven.
Bij verhuur 100 procent.
In bovenstaande tabel is
de afschrijving voor eigenaren €3.000 per jaar.
Vóór bezwaar mocht tot
€600.000 worden afgeschreven. Na bezwaar tot

€500.000. Verschil is
€100.000. 3 procent afschrijven per jaar komt op
€3.000. Bij 52 procent
hiervan (inkomstenbelasting) komt de besparing
alleen al bij deze heffing
op €1.560 per jaar.
Bereken uw besparing via
www.boerderij.nl

7

FOTO: MAR K PAS VEER

Gemeenten niet nauwkeurig
Gemeenten stellen de WOZ-waarde vast,
maar er zijn twijfels over de nauwkeurigheid. Volgens de VNG gebruiken de
meeste gemeenten de Taxatiewijzer om
de WOZ-waarde te bepalen. Samenstellers van deze wijzer zijn onder andere
enkele gemeenten en taxatiebedrijven
als Oranjewoud en Thorbecke.
De Taxatiewijzer hanteert vaste waarden per agrarisch gebouw. Die waarde
wordt elk jaar vastgesteld. Gemeenten
gaan daar vervolgens mee aan de slag
om een definitieve WOZ-waarde aan een
agrarisch gebouw toe te kennen. Ook
hebben gemeenten een eigen database.
Daarin houden ze aan de hand van bijvoorbeeld bouw- en sloopvergunningen
bij welke gebouwen er zijn.

Vraag gemeente naar taxatieverslag
▶ Controleer dat u over de onderdelen
van de woning die u privé gebruikt,
geen onroerende zaakbelasting gebruiker
(OZB gebruiker) betaalt. De privéwoning, inclusief bijgebouwen, tuin en ondergrond is vrijgesteld voor het gedeelte
OZB gebruiker. Het komt voor dat gemeenten dit wel meetellen.
▶ Kijk in het taxatieverslag of de WOZwerktuigenvrijstelling correct is toegepast. De Wet WOZ kent een afzonderlijke vrijstelling voor werktuigen die niet
behoren tot het gebouw. Denk hierbij
aan bijvoorbeeld een melkrobot, een
luchtwasser of de losstaande koelcel in
een aardappelloods. Het gaat dus om
alles wat gezien wordt als een werktuig
dat er niet is ten behoeve van het gebouw, maar van het proces. Dergelijke
werktuigen moet je dus makkelijk uit
een gebouw kunnen halen zonder dat

Rond deze tijd valt de WOZ-beschikking
bij u op de deurmat. Controleer of de
gebruikte WOZ-waarde overeenstemt
met de reële waarde op peildatum 1 januari 2010. Van belang is of de gemeente rekening houdt met waardedrukkende omstandigheden.
▶ Vraag altijd het taxatieverslag op bij
uw gemeente. Hierin leest u hoe uw gemeente de WOZ-waarde heeft bepaald.
▶ Controleer of rekening is gehouden
met de WOZ-vrijstelling voor landbouwgrond. Cultuur- en bosgrond die bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd is vrijgesteld;
de gemeente mag deze niet meetellen
bij het bepalen van de WOZ-waarde. Die
grond mag dan niet dienen als ondergrond van gebouwen. Het komt voor dat
in een bouwblok ook een stuk cultuurgrond ligt. Controleer of de gemeente
deze grond buiten de taxatie houdt.
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zeggen deskundigen op het gebied van
WOZ-bezwaren. Ook in dat kader gaan
meer eigenaren hun gelijk halen bij de
gemeente, is de verwachting.
Het advies: vraag na ontvangst van de
beschikking altijd het taxatieverslag op
bij de gemeente. Daarin is te zien op welke wijze de gemeente de WOZ-waarde
bepaalt. Juist de manier waarop gemeenten tot een waardering komen roept veel
vragen op, en wordt lang niet door iedereen gedragen. „In 90 procent van de gevallen klopt die waarde niet. Hij is te
hoog of te laag”, zegt Michel Uyen, eigenaar van Previcus Vastgoed in Beugen
(N.-Br.) en gespecialiseerd in agrarische
taxaties. Hij werkt op basis van no cure,
no pay.

CHECK OF UW GEMEENTE WAARDEDRUKKENDE OMSTANDIGHEDEN
NIET OVER HET HOOFD ZAG BIJ DE VASTSTELLING VAN DE WOZ.
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De WOZ-waarde houdt vaak geen rekening
met waardedrukkende omstandigheden,
zoals de ligging van het bedrijf.

Niet iedereen juicht deze werkwijze
toe. Sterker nog, het wordt afgekeurd.
Uyen: „Mijn ervaring is dat maar weinig
gemeenten bij de vaststelling van de
WOZ-waarde naar de laatste stand van
zaken kijken omtrent bouw- en sloopvergunningen. Weinig gemeenten controleren die gegevens.” Uyen, en ook collegataxateur Mark van den Brand van DLV,
betwijfelen of de Taxatiewijzer en de gemeentelijke database wel de juiste uitgangspunten zijn voor de taxatie van
agrarische gebouwen. Van den Brand:
„De Taxatiewijzer is een mooi handvat
voor gemeenten als ze te weinig kennis
hebben van de agrarische markt. Maar
de ambtenaren houden onvoldoende rekening met waardebepalende factoren.”
Volgens de DLV’er ontbreekt het veel gemeenten aan voldoende kennis om de
juiste WOZ-waarde vast te stellen voor
agrarische gebouwen.
Ook over de Taxatiewijzer zijn er twijfels, omdat dit boekwerk net zo min oog

Een melkrobot telt niet mee bij de vaststelling van de WOZ-waarde.

Luchtwassers die ‘los’ aan een varkensstal zitten, vallen buiten de WOZ-waarde.
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Een aparte koelcel in een loods is niet
waardebepalend voor het gebouw.
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het daardoor in waarde daalt. Er zijn
voorwaarden. Deze werktuigen moeten
bijvoorbeeld minimaal voor 70 procent
dienstbaar zijn aan het (productie)proces dat in het gebouw plaatsvindt. Bij de
vaststelling van de WOZ-waarde mag de
waarde van deze werktuigen niet worden meegenomen.
▶ Voer goed onderbouwde argumenten
aan als u bezwaar maakt tegen een te
hoge WOZ-waarde. Denk aan waardedrukkende factoren als de ligging van
het bedrijf, de aanwezigheid van asbest,
of beperkte uitbreidingsmogelijkheden
in verband met burgerwoningen of natuur in de nabije omgeving.
▶ Kent u een onlangs verkocht bedrijf
dat vergelijkbaar is met dat van u, kijk
dan naar de verkoopprijs. Deze kunt u
gebruiken als referentie. Op www.boerderij.nl/grondprijs kunt u tegen betaling de koopaktes opvragen.
▶ Maak op tijd bezwaar tegen de WOZbeschikking als u het niet eens bent met
de waarde. Doe dit binnen zes weken na
dagtekening van de beschikking.

Hiernaast een voorbeeldpagina uit de
Taxatiewijzer 2010
voor een varkensstal. Aan de hand
van de tabel komen
gemeente-ambtenaren tot een WOZwaarde, al dan niet
met gebruik van
eigen gegevens.
Elk jaar stellen een
aantel gemeenten
en taxatiebureau’s
deze taxatiewijzer
op. Daar is kritiek
op, want hij houdt
geen rekening met
waardedrukkende
omstandigheden
zoals de aanwezigheid van burgerwoningen nabij een bedrijf.

BRON

heeft voor waardedrukkende omstandigheden. Denk aan ruimtelijke aspecten als
woningbouw in de omgeving of de aanwezigheid van natuurgebieden, waardoor een bedrijf op slot zit. „Bij de vaststelling wordt totaal genegeerd of een
bedrijf in een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) ligt of in een extensiveringsgebied”, vertellen Uyen en Van den
Brand in koor. Uyen: „De Taxatiewijzer
gaat uit van één basis. Bijvoorbeeld een
stenen gebouw. Iemand heeft er een
waarde aan gehangen, en dat moet dan
de waarde in het economisch verkeer
zijn. Het kan gunstig uitpakken voor de
eigenaar, maar vaak ook niet. Zit je met
je bedrijf op slot omdat je tegen natuur
aan zit, dan krijg je dezelfde waarde als
iemand in een LOG.”
Ook LTO Nederland vindt dat de waardering van agrarische gebouwen niet op
de juiste manier plaatsvindt, en wil een
aanpassing van de berekeningsmethode.
LTO’er Ton Hokken, teammanager fis-

caal beleid: „Wij krijgen signalen dat gemeenten onvoldoende rekening houden
met regionale factoren. We hebben het
idee dat de WOZ-waarde daardoor te
hoog uitkomt.” LTO sloot afgelopen december een convenant met de Belastingdienst. De problematiek rond de WOZ in
de landbouw is één van de speerpunten.
Hokken: „We willen een eenvoudiger
systeem dat meer rekening houdt met
agrarische bedrijven. Dit jaar moet daar
duidelijkheid in komen.”
LTO wil samen met de fiscus een systeem opzetten waarbij het voor iedereen
helder is hoe een agrarisch object wordt
gewaardeerd. Welke factoren mogen wel
en niet worden meegenomen bij de taxatie? Ook LTO adviseert om altijd het
taxatieverslag op te vragen bij onduidelijkheden over de WOZ-waarde.
Opsteller vindt kritiek onterecht
Eén van de samenstellers van de Taxatiewijzer is Rolf de Groot van taxatiebureau
Thorbecke. Hij vindt de kritiek op de wijzer onterecht omdat de kengetallen in
de wijzer nauwkeurig tot stand komen,
mede op basis van gegevens van het kadaster. Ze houden rekening met vrijstellingen, zoals de landbouwgrond- en
werktuigenvrijstelling. „Taxeren is meer
dan alleen een tabel pakken”, zegt De
Groot. Hij erkent dat de Taxatiewijzer
geen rekening houdt met waardedrukkende omstandigheden als de nabijheid
van natuur of bebouwing. „Maar de ge-

meente heeft meer informatie over een
object. Ook die gebruiken ze om tot een
waarde te komen”, zegt De Groot. Hij
voegt daar wel aan toe: „Ik kén situaties
dat niet van alle objecten de gegevens
actueel zijn.”
De Groot beschouwt de Taxatiewijzer
als een goed uitgangspunt met eenduidige waarden per landbouwobject, waarmee landelijk op dezelfde manier een
waarde wordt toegekend aan een gebouw. Dit is overigens ook één van de redenen waarom deze wijzer er tien jaar
geleden is gekomen. De Groot: „Als ik
alleen al kijk naar het aantal bezwaren,
werkt de Taxatiewijzer goed. Er komen
immers amper bezwaren binnen. Dat is
voor gemeenten en partijen als wij een
signaal dat er toch goed en objectief
wordt gewaardeerd. Anders gezegd: we
taxeren niet te hoog.”
Volgens Uyen schiet de Taxatiewijzer
zijn doel voorbij. „Maar kritiek leveren is
makkelijk. Er is op dit moment niets beters. We moeten samen zoeken naar een
nieuwe manier van waarderen.” Die
nieuwe manier komt mogelijk uit de koker van LTO en de Belastingdienst. Ook
hoog tijd. De onnauwkeurigheid van de
gemeentelijke taxaties speelt al langer
dan dit jaar, en het belang van de WOZwaarde neemt toe nu belastingheffingen
steeds vaker op basis van deze waarde
plaatsvinden.
Martijn ter Horst
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