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Onderwerp 

Toedeling kosten WOZ werkzaamheden 

 

Inhoudelijk 

In vergadering van het Dagelijks bestuur van 31 januari jl. is de vraag opgeworpen in hoeverre ook 
Rijnland zou moeten bijdragen in de kosten die de BSGR maakt ten behoeve van de uitvoering van 
de WOZ taken. Gevraagd is om nader uit te zoeken in hoeverre bij vergelijkbare 
belastingsamenwerkingsverbanden een waterschap ook deelt in de kosten die worden gemaakt voor 
de uitvoering van de WOZ taken.  

Aanleiding hiertoe is het steeds grotere aandeel dat de kosten, die gemoeid zijn met de uitvoering 
van de WOZ taken, uitmaakt van de totale kosten van de BSGR. Conform het 
kostprijscalculatiemodel worden de kosten die zijn gemoeid met de uitvoering van de WOZ taken 
alleen doorbelast aan de gemeentelijke deelnemers. Het waterschap betaalt afzonderlijk een lump 
sum voor het gebruik van de WOZ-waarden aan het Rijk.                                                                   
Dit is gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet 
waardering onroerende zaken. In 2016 betaalden de gezamenlijke waterschappen hiervoor nog een 
bedrag van € 23.659.134 aan het Rijk. In 2022 is dit bedrag geslonken naar € 21.819.013. Terwijl de 
kosten voor de gemeenten alleen maar zijn toegenomen. 

Naast de directe kosten die worden doorberekend aan de gemeentelijke deelnemers wordt ook de 
overhead op vergelijkbare wijze toebedeeld aan de kosten van de WOZ taken en wordt derhalve ook 
doorberekend aan de gemeentelijke deelnemers. 

In 2016 bedroegen de totale kosten (incl. overhead) die voor de uitvoering van de WOZ-taken werden 
gemaakt nog ruim 34% (€ 3.425K) van de totale begroting van de BSGR (€ 9.940K) , in 2021 
bedragen deze kosten al 47% (€ 6.080K) van de totale begroting van de BSGR (12.932K). 

Deze kostenstijging kan voor een groot deel op het conto worden geschreven van het steeds verder 
toenemende aantal bezwaren dat door no cure no pay bureaus is ingediend en de 
proceskostenvergoedingen die daarvoor zijn uitbetaald. 

 

Ten behoeve van het vorenstaande is een inventarisatieronde gehouden bij enige andere 
belastingsamenwerkingswerkingsverbanden, waarin zowel een gemeente als (minimaal ) een 
waterschap participeert. 
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BSR 

 

Bron: blz. 54 uit Begroting 2023 en mjc 2024-2026. 

Het Waterschap Rivierenland (in begroting afgekort tot WSRL) deelt niet mee in de kosten die 
worden gemaakt voor de OZB (hieronder vallen ook de kosten van de WOZ). Dit laatste wordt  
expliciet duidelijk gemaakt in: 

 

Bron: blz. 63 uit Begroting2023 en mjc 2024-2026 
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BGHU: 

 

Bron: blz. 40 van de begroting 2022 en meerjarenperspectief 2023 -2025. 

Zie onder c. ook bij de BghU deelt het hoogheemraadschap niet in de kosten van waarderen met het 
argument dat het hoogheemraadschap via afdrachten aan het ministerie van BZK indirect deelt in de 
kosten van de WOZ. 

BSGW: 

 

 

Bron: blz. 33 Kadernota Begroting BsGW 2022 Meerjarenraming 2022-2026 

Ook bij BSGW deelt het daarbij aangesloten waterschap, Limburg, niet in de kosten van de WOZ 
taken. 

BSOB: 

 

Bron: blz. 22 Begroting 2022 
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BWB: 

In de begroting van BWB is nadrukkelijk aangegeven dat de kosten die worden gemaakt ten behoeve 
van de WOZ niet ten laste komen van het waterschap, in casu Brabantse delta: 

 

Bron: blz. 55 Programmabegroting 2022 

RBG: 

De grondslag voor de bijdrage per deelnemer is vastgelegd in hoofdstuk 6 van het Bedrijfsplan RBG 
2015. In paragraaf 6.2. is de kostenverdeelsleutel over de deelnemers verwoord. 

 

Bron: blz. 27 van het Bedrijfsplan RBG 2015 

 

Bron: blz. 29 Begroting 2022  

Uit de begroting 2022 valt af te leiden dat de bijdrage van de deelnemers is bepaald op een 
percentage van de totale kosten. Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de waterschappen beide 
(Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard) delen in de kosten die de RBG maakt in het kader 
van de uitvoering van de WOZ. Dit is evenwel niet het geval. De RBG betaalt namelijk de bijdrage 
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van de waterschappen aan het Rijk in het kader van de WOZ. Deze bijdrage wordt ingeval van 
Rijnland door Rijnland zelf rechtstreeks aan het Rijk voldaan en valt aldus niet binnen de begroting 
van de BSGR. 

 

SvhW 

Ook bij de SvhW deelt het daarbij aangesloten waterschap, Hollandse Delta, niet in de kosten die 
SvhW voor de uitvoering van de WOZ-taak maakt. 

 

Bron: Blz. 83 van de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 

Wel deelt het waterschap in de kosten voor Vastgoedinformatie (gegevensbeheer algemeen). Wat 
deze kosten omvatten is nadrukkelijk verwoord in de onderstaande omschrijving. 

 

Blz. 54 van de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2027 

Bij de BSGR vallen deze kosten voor een groot deel binnen de afdeling Heffen m.u.v. de informatie 
m.b.t. bouwvergunningen, deze vallen bij de BSGR onder de WOZ-kosten. 
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Sabewa 

Ook bij Sabewa draait het waterschap Scheldestromen niet op voor de kosten die worden gemaakt in 
het kader van de WOZ taken. 

 

Bron: blz. 32 van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 

 

Conclusie:  

Ondanks dat de kosten van de uitvoering van de WOZ taken voor de gemeenten toenemen worden 
bij de diverse nagetrokken belastingsamenwerkingsverbanden de kosten die gemoeid zijn met de 
uitvoering van de WOZ-taak slechts incidenteel (voor een beperkt deel –verwerken 
bouwvergunningen) doorberekend aan een daarbij aangesloten waterschap. 

Objectief bezien is dit ook een logische benadering omdat gemeenten die niet zijn aangesloten bij 
een samenwerkingsverband ook hun kosten die zij maken in het kader van de uitvoering van de 
WOZ-taken niet kunnen doorberekenen aan een waterschap dat WOZ-gegevens van hun gemeente 
afneemt. Het zou onredelijk zijn om, ingeval een waterschap is aangesloten bij een 
samenwerkingsverband, deze kosten wel door te belasten. 

Anderzijds is het in strijd met de logica dat waterschappen in de afgelopen jaren (overall gezien) 
minder zijn gaan betalen (ca. 8% minder) voor de afname van de WOZ-gegevens, terwijl de kosten 
voor de gemeenten juist steeds verder zijn toegenomen. De afgesproken procentuele verhouding van 
de bijdrage in de kosten van de WOZ in het ‘Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en 
gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken’ komt daarmee onder druk te staan. 

Dat is evenwel een issue dat op landelijk niveau dient te worden opgepakt. 

 

  

 

 


