
 

Motie: Bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay kosten de gemeenschap veel geld!

De gemeenteraad van Oss in zijn openbare vergadering van 11 maart 2021 bijeen;

Constaterende dat:

• Er in de afgelopen jaren een explosieve groei is te zien van de ingediende bezwaren, door NCNP- 
bureaus, op de WOZ waarde in de WOZ beschikking. 

•  Dit heeft geleid tot een significantie kostenstijging bij de Belastingsamenwerking Oost- Brabant, 
waarvan de verwachting is dat deze kosten de komende jaren waarschijnlijk verder zullen toenemen. 

• De BSOB dit jaar EUR 1.400.000,- extra kosten heeft gemaakt om de ingediende bezwaren van NCNP-
bureaus te kunnen verwerken. 

• De taxateurs een steeds groter gedeelte van hun tijd bezig zijn met bezwaar-afhandeling 

• Daardoor de uitvoering bij de Belastingsamenwerking onder grote druk komt te staan, wegens het niet 
voorhanden zijn van voldoende taxateurs op de arbeidsmarkt.

Overwegende dat:

• De explosieve groei van het aantal NCNP-bureaus het gevolg is van het verdienmodel wat door de 
huidige regelgeving wordt gefaciliteerd.

• Een groot deel van de extra kosten van EUR 1.400.000,- voor rekening komen van Gemeente Oss, 
waardoor dat geld niet kan worden ingezet voor de lokale Osse gemeenschap. 



• Een gemiddeld bezwaarschrift de gemeenschap circa EUR 520,- kost, in een aantal gevallen zelfs EUR 
1.620,- terwijl een gemiddeld bezwaarschrift de indiener circa EUR 36,- per jaar oplevert voor wat 
betreft de gemeentelijke belasting.

• De BSOB er alles aan doet om het de inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om zelf een 
bezwaarschrift in te dienen. 

• Onze gemeente geen mogelijkheden heeft om deze kosten te verminderen omdat de procedure voor 
het indienen van een bezwaarschrift wettelijk is vastgelegd.

• Het aanpakken van dit verdienmodel, landelijk, geen prioriteit heeft en ook niet op de lobby-agenda 
staat van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

• Dat raadsleden van de lokale, landelijke partijen bij hun collega’s in Den Haag aandacht zullen vragen 
voor het verdienmodel van NCNP bureau’s, het effect dat het heeft op de bedrijfsvoering van BSOB en 
de extra kosten die het met zich meebrengt voor lokale gemeenschap. 

Draagt het college op:

Een motie in te dienen op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering  van de VNG om het onderwerp NCNP-
bureaus toe te voegen aan de lobby-agenda van de VNG richting de landelijke overheid; met als doel de 
wetgeving omtrent bezwaarschriften WOZ-waarden aan te passen zodanig dat de aantrekkelijkheid van het 
verdienmodel voor de NCNP-bureaus wordt beëindigd en gemeenten verlost worden van een forse, onnodige 
kostenpost en grote problemen in de belastinguitvoering. 

En verzoekt de griffie om een afschrift van deze motie versturen naar alle deelnemende gemeenten van de BSOB 
met het verzoek de motie van de Osse raad te steunen wanneer deze wordt ingediend bij de VNG. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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