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Geachte heer, 

 

Ons  bezwaar tegen bovenvermelde aanslag betreft de Waarde/Grondslag van Dorpsstraat 37 te XYZ. 

De waarde grondslag zoals vermeld in de WOZ beschikking is gebaseerd op het Taxatieverslag Niet-

Woningen, WOZ-Objectnummer 44100020412, waardepeildatum 1-1-2017. 

 

Wij maken bezwaar tegen: 

1) indeling onder archetype Wijkcentrum 1980 en ouder, traditionele bouw. 

2) de toegepaste bandbreedte voor de vervangingswaarde per m2 

3) de toegepaste factoren functionele veroudering 

4) volledige toerekening van omzetbelasting 

 

Ad 1 

Als archetype is het dorpshuis ingedeeld onder Wijkcentrum 1980 en ouder, traditionele bouw met 

een prijs per m2 van € 1.192,= 

In de taxatiewijzer staat beschreven: "Wijk- en buurtcentra zijn er in zo vele vormen en gedaanten, 
dat het vrijwel ondoenlijk is een volledig pakket van eisen op te stellen voor een zodanig gebouw." 
 
Voor objecten die langer geleden gebouwd zijn, is toepassing van de normen ook niet altijd mogelijk. 
Er zijn in het verleden wellicht gebouwen gebouwd met een bouwtechnische kwaliteit die met de nu 
geldende normbedragen niet meer gerealiseerd kan worden. Daarentegen zijn er ook in het verleden 
gebouwen neergezet die niet meer voldoen aan de thans geldende bouweisen en waarbij de 
vervangingswaarde dus lager zal zijn dan de vervangingswaarde volgens de normbedragen. 
 
Gezien de aard en het gebruik van ons gebouw en de aanwezigheid van een Medisch Centrum in ons 

dorp zijn wij van mening dat de type omschrijving Dorpshuis 1980 en ouder, traditionele bouw, 

archetype-codering G 764DH11 beter bij ons past. Verzoeke dit archetype te volgen. 

 

 



Ad 2 
Uit uw taxatierapport kan alléén afgeleid worden de totale vervangingswaarde per m2 ad € 1.192,= . 

De onderverdeling naar de 3 componenten ruwbouw/afbouw/installaties kan hier niet uit 

gedistilleerd worden, evenmin of de minimum, gemiddelde of maximum vervangingswaarde  per m2 

is toegepast. 

De bandbreedtes die in de specifieke taxatiewijzers staan, zijn bedoeld om de verschillen in 
kwaliteit tussen de verschillende gebouw(delen) te verklaren. Zo zal voor een eenvoudig 
gebouw(deel) de onderkant van de bandbreedte gehanteerd worden. 
 
In onze berekeningen hebben  wij de minimum vervangingswaarde per m2 gebruikt, ( € 1.008,= per 

m2). Bij de bouw en verbouw van ons dorpshuis is steeds getracht zoveel mogelijk functionaliteit te 

scheppen tegen de laagst mogelijke kosten. De budgetbeperkingen hebben steeds geleid te kiezen 

voor eenvoudige en goedkope oplossingen. Wij verzoeken u dezelfde minimum vervangingswaarde 

per m2 te hanteren voor het door ons aangevraagde archetype. 

 
Ad 3 

Uit uw taxatierapport blijkt dat alléén rekening is gehouden met een aftrekpost “factor verandering 

bouwwijze”.  Er is geen aftrek toegepast voor economische veroudering, doelmatigheid en 

excessieve gebruikskosten. 

 

Onder economische veroudering wordt met name de bezettingsgraad verstaan of specifiek in ons 

geval het bedrag dat wij in mindering moeten brengen op de normale verhuurprijs. Dit omdat de 

benodigde capaciteit niet in overeenstemming is met de feitelijk aanwezige capaciteit. Dit geld zoals 

waarschijnlijk bekend voor vele dorpshuizen. Van de voorzitter van Dorpshuis De Klimop te St. 

Maarten heb ik begrepen dat daar voor economische veroudering een factor  0,6 wordt toegepast. 

Dat lijkt mij voor ons dorpshuis ook een aanvaardbaar  getal en wij vragen u om ons hierin te volgen. 

 

Voor doelmatigheid verzoeken wij u de factor 0,93 te gebruiken, deze factor is eveneens van 

toepassing in St. Maarten. 

 

 Gezien de ouderdom van ons dorpshuis en de laatste grootste verbouwingen ook al meer dan 3 

decennia geleden is kampen wij met hogere gebruikskosten ( met name energie en onderhoud) dan 

men normaal zou verwachten. De factor voor excessieve gebruikskosten hebben wij gesteld op  0,8 

met het verzoek deze factor toe te passen. 

 

Ad 4 

In het taxatieverslag , volgnummer 16, is een post voor BTW opgenomen. Dit is onterecht. 

 

Onze Stichting kan als juridisch eigenaar (volledig) btw verrekenen en derhalve dien de WOZ waarde 

exclusief omzetbelasting te worden bepaald. 

 

Ik voeg bij een berekening ( excel-sheet)  waarin bovenvermelde verzoeken tot wijziging zijn verwerkt 

een kom tot een WOZ waarde van € 223.327,= afgerond € 223.000,= 

Ik verzoek u de vastgestelde WOZ-waarde ad € 547.000,= te verminderen met € 319.000,= tot boven 

berekend bedrag van € 223.000,= 

 



Indien u mocht besluiten onze bezwaren gedeeltelijk of geheel af te wijzen verzoeken wij u om 

gehoord te worden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van Stichting XYZ 

 

……………… 

Penningmeester 

 

 

 

Bijlagen: 

 

WOZ waarde XYZ peildatum 1 januari 2017 

Grond bij niet woning 

Recreatieruimte 1910  -172m2 
Recreatieruimte 1976 - 247m2 
Recreatieruimte 1981 – 326m2 
Recreatieruimte 1976 – 48m2 
 

 

 


