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VERZONDEN 2 7 FEB 2019 

Geachte heer Strooper , 

 
Op 2 mei 2018 heeft u bezwaar ingediend tegen de WOZ-waarde van dorpshuis XYZ. 

 In deze brief leest u mijn reactie op uw bezwa ar. 

 
Besluit 

Uw bezwaar is gegrond, De waarde wordt verlaagd naar € 369.000. 

 

Verlaging onroerendezaakbelastlng (OZB) 

Omdat de WOZ-waarde is verlaagd, wordt ook de hoogte van de OZB verlaagd. De 

verminderingsbrief ontvangt u apart. 

 
De nieuwe WOZ-waarde wordt doorgegeven 

De verlaging van de WOZ-waarde heeft invloed op andere belastingen die u betaalt. Ik geef de 

nieuwe WOZ-waarde daarom door aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 
..:,..... ....., 

aan de    Belastingdienst. 

 

Reden voor dit besluit 1 

U bent van mening dat bij de waardering is uitgegaan van een onjuist archetype. 

 
Bij de heroverweging en controle van het archetype blijkt inderdaad dat het object beter 

getypeerd kan worden als Dorpshuis, 1980 en ouder, met bijhorende kengetallen. 

 
Reden voor dit besluit 2 

U stelt dat de vervangingswaarde dient te worden bepaald op de minimum bouwkosten. 

 
Ik zie geen aanleiding de bouwkosten verder te verlagen naar de minimale vervangingswaarde. 

Het object is gebouwd over meerdere bouwjaren en heeft geen eigens 
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constructieve uitstraling die een verlaging van de bouwkosten voor dit type rechtvaardigen, niet 

meer dan bij de bouw van vergelijkbare dorpshuizen is geïnvesteerd. 

 

 
Reden voor dit besluit 3 

U bent van mening dat in onvoldoende mate rekening gehouden is met aftrek wegens 

functionele veroudering, te weten economische veroudering, doelmatigheid en excessieve 

gebruikskosten. 

 
Er is enige rechtvaardiging de functionele aftrek van het object te vergroten, echter niet in die 

mate zoals is toegepast bij het door u genoemde wijk/buurtcentrum. De aldaar toegepaste 

aftrek is ongefundeerd en buiten proportioneel en betreft een incidenteel geval. Indien u meent 

dat deze aftrek wegens economische veroudering toch 40% zou moeten zijn, verzoek ik u een 

overzicht mee te nemen met een volledig overzicht over de laatste drie jaar van inkomsten, 

bezettingsgraad en gebruikers. Volgens de gemeente is uw dorpshuis voldoende functionerend, 

hetgeen nochtans aanleiding geeft de economische veroudering op 10 % te waarderen. De 

taxateur heeft de functionele aftrek in totaal gesteld op bijna 20%. U dient zich rekenschap te 

geven dat veroudering en constructieve, eigenschappen reeds in de technische aftrek zijn 

verdisconteerd. 

 
Reden voor dit besluit 4 

U geeft aan dat het object exclusief BTW dient te worden berekend, daar de stichting BTW 

plichtig is. 

 
Er is op grond van bovenstaande een nieuwe berekening is gemaakt, zonder BTW. Hierdoor 

wordt de waarde fors naar beneden bijgesteld. 

 
Horen 

Omdat ik voornemens was niet aan uw bezwaar tegemoet te komen, heeft u de uitspraak in 

concept ontvangen. Hierop heeft u onderstaande schriftelijke reactie gegeven. 

 
Het uitgebreide taxatieverslag geeft ons aanleiding de volgende opmerkingen te maken: 

De toegepaste vervangingswaarden per m2 zijn die volgens archetype G764ST1 l, Wijkcentrum 

1980 en ouder. Dit is onjuist, gebruikt moet worden de vervangingswaarden per m2 volgens 

archetype G764DH11, Dorpshuis 1980 en ouder. 

Bij volgnummer l 7, Recreatieruimte 1976, 48 m2 is de factor verandering bouwwijze (3,5%) ten 

onrechte niet toegepast. In antwoord op ons bezwaarschrift schrijft u dat de taxateur de 

functionele aftrek in totaal gesteld heeft op bijna 20%. Dit blijkt niet uit het gedetailleerde 

taxatieverslag. Exclusief de factor verandering bouwwijze zijn de volgende percentages 
'.l.. 

functionele aftrek toegepast: , 

Volgnummer 11, Recreatieruimte 247 m2 11,65% 

Volgnummer 14, Recreatieruimte 326m2 14,5% 

Volgnummer 17, Recreatieruimte 48 m2 11,65% 

Volgnummer 22, Recreatieruimte 172m2, 11,65% 

Dat is dus bij lange na niet de genoemde 20%. 

In ons bezwaarschrift hadden wij gevraagd om de factor economische veroudering op 0,6 te 

zetten . Wij kunnen voor 2017 akkoord gaan met een factor 0,8. 

Voor 2018 zullen wij ons nader beraden en hierop bij u terug komen. Om tot een juist oordeel te 

komen, verzoeken wij u aan ons op te geven welke percentages door uw taxateur zijn 

gehanteerd voor a) economische en maatschappelijke veroudering, b) belemmering 

gebruiksmogelijkheden en c) excessieve gebruikskosten, waar mogelijk met onder0ouwing. 



Wij verzoeken u rekening houdend met de onder 1 en 2 genoemde punten en toepassing van 

een factor 0,8 voor economische & maatschappelijke veroudering de WOZ waarde vast te 

stellen op€ 360.000,- conform bijgaande berekening (excel shee1, zie de recap), die met deze 

reactie is meegestuurd. 

 
Naar aanleiding van uw toelichting en uitgebreide berekening, zijn enkele kengetallen gewijzigd. 

Sommige daarvan waren wel toegezegd, maar niet daadwerkelijk in de berekening 

ingecalculeerd . Het gevolg is dat de waarde nog verder wordt verlaagd naar € 369.000,-. 

Zoals hierboven reeds is opgemerkt, geeft u geen nadere onderbouwing, noch enig overzicht 

van de noodzaak tot hogere functionele afschrijving. Ten einde tot een correcte taxatie voor 

2019 te komen, verzoek ik u de gemeente een overzicht te doen toekomen met inkomsten, 

bezettingsgraad en gebruikers. Een verhoging van de economische veroudering van 10% naar 

20%, zonder enige onderbouwing daarvan, acht ik een te ongefundeerde waardebepaling. 

 
Beroep instellen 

Bent u het niet eens met mijn beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze 

brief beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Holland. U kunt uw brief (beroepschrift) sturen naar 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. In uw brief vermeldt u in ieder geval de datum van uw brief, uw 

naam, adres, een omschrijving van de beslissing waartegen u in beroep gaat en de redenen 

waarom u in beroep gaat. Vergeet niet uw handtekening te zetten . Tekent u beroep aan, dan 

brengt de rechtbank hiervoor kosten in rekening (griffierecht). Meer informatie hierover ontvangt 

u van de rechtbank, nadat u uw beroepschrift heeft ingediend. 

 
Meer Informatie 

Voor meer algemene informatie kunt u de website raadplegen op www.schagen.nl. Heeft u 

verder nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met Anita Dekker, telefoonnummer… 

U kunt ook e-mailen naar belastingen@schagen.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 

ambtenaar van de gemeente Schagen 
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