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Kennisnemen van
De resultaten van de evaluatie die de Belastingsamenwerking West-Brabant heeft uitgevoerd van het
project Waarderen op basis van gebruiksoppervlakte ten behoeve van de WOZ-beschikkingen 2020.

lnleiding
De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) regelt dat de Waarderingskamer de uitvoering van

deze wet door de gemeenten controleert. De Waarderingskamer heeft besloten dat per l januari

2022 de gebruiksoppervlakte in plaats van de inhoud het uitgangspunt moet zijn voor de taxaties van

woningen in het kader van de WOZ.

De gemeente Roosendaal heeft de uitvoering van de WOZ overgedragen aan de

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). De BWB heeft voor de overgang van inhoud naar

oppervlakte gekozen voor een projectaanpak. Het bestuur van de BWB heeft het projectplan in juni

2018 vastgesteld. Dit is met uw raad gedeeld in de vergadering van LL oktober 2018.

De WOZ-waarde is de grondslag voor een aantal belastingen, waaronder de onroerende
zaakbelasting. De gemeente bepaalt het tarief voor de OZB-heffing.
De BWB heeft het afgelopen jaar de woningen in Roosendaal gewaardeerd op gebruiksoppervlakte.

De WOZ-beschikkingen van dit jaar zijn gebaseerd op deze waarde. Met een raadsmededeling d.d. 2
juli 2019 hebben wij uw raad hierover geTnformeerd.

Via deze raadsmededeling informeren wij u hoe de waardering is verlopen en tot welke reacties dit
heeft geleid. ln juli 201"9 was de verwachting dat de meeste inwoners van Roosendaal niets zouden

merken van de wijziging. Toch werd een toename van vragen en bezwaren verwacht, mede doordat
de omzetting van alle woningen naar gebruiksoppervlak tot een kwaliteitsverbetering van zowel de

BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) als de WOZ heeft geleid. Fouten zijn hersteld en niet
eerder bekende aanbouwen en dergelijke zijn aan de bestanden toegevoegd.

lnformatie/kernboodschap
Nieuwe waordering van objecten
De waardering van de objecten is goed verlopen. Door de BWB is meer tijd dan andere jaren besteed

aan het controleren van de objecten die een groter dan verwacht waardeverschil te zien gaven. De

waarden laten wat meer en iets grotere individuele verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar

zien dan anders. Dat blijkt deels veroorzaakt door de kwaliteitsverbetering van de dataset.

De Waarderingskamer heeft in december 201-9 laten weten vertrouwen te hebben dat de kwaliteit
van de WOZ-waarden voldoende geborgd wordt om de beschikkingen te versturen.



Reacties en bezworen
Het aantal bezwaren met betrekking tot woningen in Roosendaal is ten opzichte van vorig jaar

toegenomen met 33To. Deze toename wordt door verschillende factoren veroorzaakt:
o De sterk gestegen woningprijzen
¡ De toename van No Cure No Pay-bureaus
o De overgang naar het waarderen op gebruiksoppervlak
Bij de toename zijn vooral de eerste twee factoren van belang. Op dit moment blijkt maar 2Tovan de

toename verband te houden met de waardering op gebruiksoppervlakte. Dit percentage zal overigens

wel hoger worden na de inhoudelijke beoordeling van de bezwaren. Dat inzicht is er echter pas eind
van hetjaar.

Consequenties
N.v.t.

Communicatie
Communicatie geschiedt vanuit de BWB.

Vervolg(procedure)
De afhandeling van de bezwaren gebeurt door de BWB.

Bijlagen
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Waarderen gebruiksoppervlak Roosendaal

Evaluatieverslag na afloop termijn indienen bezwaren

11 mei 2020

Aanleiding
In het plan van aanpak waarderen gebruiksoppervlak Roosendaal zijn 3 doelen opgenomen:

1. Goede WOZ-waarden voor de beschikkingen in 2020, gebaseerd op gebruiksoppervlak.
2. Een stappenplan en een evaluatieverslag voor planning en organisatie van de overgang van 

de andere gemeenten. 
3. Een evaluatieverslag  in hoeverre de overgang leidt tot meer of andersoortige reacties en / 

of bezwaren.
In januari is aan de stuurgroep en aan Roosendaal een evaluatieverslag opgeleverd op basis van 90% 
gewaardeerd. Toen is besloten om die evaluatie aan te vullen met de eerste indruk van de bezwaren 
na afloop van de bezwaartermijn. Het grootste deel van de WOZ-waarden is op 29 februari beschikt. 
De bezwaartermijn van 6 weken is voor deze beschikkingen nu afgelopen. Met deze evaluatie 
hebben we een voorlopig inzicht in hoeverre de overgang leidt tot meer of andersoortige reacties en 
bezwaren. Na inhoudelijke beoordeling van de bezwaren volgt de definitieve evaluatie van de proof 
of concept.

Samenvatting conclusies
De waardering is goed verlopen. De voortgang is conform de WOZ-jaarcyclus en de WOZ-waarden 
voldoen aan de door de waarderingskamer gestelde kwaliteitscriteria.
De 1e waardering op gebruiksoppervlak kost de taxateurs extra tijd, ongeveer 1,4x een normale 
jaarlijkse waardering. Op basis hiervan is extra capaciteit voor 2020 geworven.
Er is een degelijk stappenplan voor de 1e keer waarderen op gebruiksoppervlak. 

Het aantal bezwaren voor woningen in Roosendaal is ten opzichte van vorig jaar toegenomen met 
33%. De toename wordt deels veroorzaakt door het project waarderen op gebruiksoppervlak en 
deels door andere factoren die ook bij andere gemeenten spelen. 

Toelichting
Aanpak
Voor de proof of concept is een team samengesteld dat onder andere bestaat uit 4 taxateurs, een 
adviseur van de taxatie applicatie en de coördinator en teammanager van team taxaties. Dit team is 
vanaf april 2019 regelmatig bijeengekomen om de koers uit te zetten, ervaringen te bespreken en 
conclusies vast te leggen.
Vanaf januari 2020 is het POC-team uitgebreid met 2 medewerkers bezwaar en beroep.

Op basis van resultaten in de testomgeving is in overleg met de gemeente Roosendaal in juli 
besloten om de woningen van deze gemeente 1 jaar eerder dan de andere gemeenten te waarderen 
op gebruiksoppervlak. Twee taxateurs zijn hiervoor vrijgemaakt. Tweewekelijks zijn we met het POC-
team bijeengekomen om de bevindingen te bespreken en conclusies te trekken. Dit is vastgelegd in 
een logboek en een stappenplan.

Met deze evaluatie hebben we in januari de volgende veronderstellingen getoetst:



1. Het normale waarderingsproces leidt ook op basis van gebruiksoppervlak tot goede WOZ-
waarden die de markt volgen.

2. De kwaliteitsverbetering van het bestand (van alle woningen is de grootte gecontroleerd) 
leidt tot meer en grotere waardeverschillen ten opzichte van vorig jaar. 

3. De 1e waardering op gebruiksoppervlak kost de taxateurs veel extra tijd.
4. De taxatie applicatie ondersteunt het waarderen op gebruiksoppervlak goed.

Daarnaast is gekeken naar het stappenplan en naar de voortgang.

Nu worden hier de volgende veronderstellingen aan toegevoegd:
5. Er is in de communicatie richting belanghebbenden geen bijzondere aandacht gegeven aan 

het feit dat de grootte van de WOZ-woningen voortaan in m2 wordt uitgedrukt in plaats van 
in m3. Dat leidt niet tot onbegrip bij belanghebbenden of reacties van de pers.

6. Ten gevolge van de overgang naar waarderen op gebruiksoppervlak zijn er meer reacties en 
bezwaren.

Resultaten
Veronderstelling 1: Het normale waarderingsproces leidt ook op basis van gebruiksoppervlak tot 
goede WOZ-waarden die de markt volgen.

Werkwijze: ieder jaar worden kwaliteitscontroles op de waardering uitgevoerd. Onder andere door 
de marktontwikkeling (verkochte woningen) te vergelijken met de bepaalde WOZ-waarden. Dat 
gebeurt nadat 90% van het bestand gewaardeerd is. De waarderingskamer besluit over de 
toestemming tot beschikken naar aanleiding van deze controles. In december is de kwaliteit van de 
waardering Roosendaal gecontroleerd.

Conclusie: De kwaliteit voldoet aan de normen. De waarderingskamer heeft de BWB op 18 
december 2019 laten weten vertrouwen te hebben dat de kwaliteit van de taxaties Roosendaal 
voldoende wordt geborgd.

Veronderstelling 2: De kwaliteitsverbetering van het bestand (van alle woningen is de grootte 
gecontroleerd) leidt tot meer en grotere waardeverschillen ten opzichte van vorig jaar. 

Werkwijze: De waardes van dit jaar zijn vergeleken met die van vorig jaar. De grafiek die de 
verschillen met het voorgaande jaar weergeeft is vergeleken met die van voorgaande jaren en met 
die van andere gemeenten. 

De veronderstelling is dat hoe meer afwijkingen er zijn ten opzichte van de marktontwikkeling, hoe 
meer vraagtekens er zullen zijn bij belanghebbenden. Dat kan een indicator zijn voor het aantal 
bezwaren. Er zijn uiteenlopende oorzaken voor afwijkingen ten opzichte van de gemiddelde markt-
ontwikkeling; bijvoorbeeld een verbouwing, een correctie van een fout of een niet gemiddelde buurt 
of type object. De grafiek is geen weergave van de kwaliteit van de waardering.

Hieruit blijkt dat er nu een grotere spreiding is in waardeontwikkeling dan voorgaande jaren en dan 
bij de meeste andere gemeenten, maar niet buitengewoon. Zie grafieken 1 en 2.

Weergegeven is het verschil met de voorgaande waardering. Op de Y-as het aandeel van het aantal 
woningen en op de X-as het % verschil ten opzichte van voorgaand jaar. Het verschil met voorgaand 
jaar wordt primair veroorzaakt door de marktontwikkeling; voor 2020 gemiddeld 5,5%. Een lijn die 
verder naar rechts ligt betekent een hogere marktstijging.



De breedte van de curve geeft ons informatie over de mate van afwijking van de gemiddelde 
marktontwikkeling. Bij een smalle hoge curve zijn er minder grote afwijkingen dan bij een brede 
lagere curve.

Grafiek 1 Waardering Roosendaal 2017 - 2020

We zien in grafiek 1 dat de eerste waardering op gebruiksoppervlak meer spreiding t.o.v. de 
marktontwikkeling toont dan in 2019 en 2017, maar minder dan in 2018.



Grafiek 2 Waardering 2020 4 gemeenten

De 2e grafiek vergelijkt op eenzelfde manier de huidige waardering van 4 vergelijkbare gemeenten 
met elkaar. Hier zien we dat Roosendaal een bredere curve heeft dan de andere gemeenten. Als we 
kijken naar alle BWB-gemeenten, dan zien we dat 5 gemeenten een bredere curve hebben dan 
Roosendaal. Dat zijn doorgaans kleine gemeenten (meer niet-gemiddelde objecten?), maar 
bijvoorbeeld ook Breda (1e keer in applicatie 4WOZ?).

De curve van 2020 is gebaseerd op 90% gewaardeerd en de andere curven zijn gebaseerd op 100% 
gewaardeerd. Dat betekent enerzijds dat de moeilijkere objecten er nu niet in zitten, maar 
anderzijds ook dat er nog gewerkt wordt aan verbetering.

De meeste grote afwijkingen zijn verklaarbaar. Het komt bijvoorbeeld voor dat de inhoud niet juist 
was of dat mutaties aan de woning niet eerder gesignaleerd waren. Hier is de nieuwe waarde beter 
door een verbetering van de dataset. Maar ook zal een deel veroorzaakt worden door een onjuist 
gebruiksoppervlak, ondanks de kwaliteitscontroles. Hier is de nieuwe waarde minder goed. 
Daarnaast zijn er andere, ieder jaar voorkomende, oorzaken als een niet gemiddelde ontwikkeling 
van een buurt of type object of bijzondere objecten waar niet ieder jaar goed vergelijkbare verkopen 
beschikbaar zijn. 

We hebben ook gekeken naar het beeld per type woning. Duidelijk is dat rij en hoekwoningen een 
smallere curve laten zien, dan vrijstaande woningen. Dat beeld is echter nauwelijks anders dan 
andere jaren. Alleen bij bovenwoningen zien we meer verschillen dan andere jaren. Reden voor 
extra controle van dit type woning. 



Conclusie: Er zijn meer en grotere waardeverschillen ten opzichte van vorig jaar. Deze zijn deels 
veroorzaakt door de kwaliteitsverbetering van de dataset. Deels zijn ze het gevolg van andere 
oorzaken. De verwachting is dat dit leidt tot meer reacties en bezwaren (veronderstelling 6).

Veronderstelling 3: De 1e waardering op gebruiksoppervlak kost de taxateurs veel extra tijd.

Werkwijze: De extra tijd is berekend door de tijd die besteed is aan de waardering Roosendaal te 
delen door het aantal objecten wat in die periode gewaardeerd is en dat te extrapoleren voor alle 
woningen van Roosendaal. Dat is vervolgens afgezet tegen de uren die afgelopen jaren nodig waren 
om Roosendaal te waarderen.

Toen 50% van de woningen gewaardeerd was kwam deze berekening op 1,4 à 1,5x een normale 
waardering. Nu 90% gewaardeerd is komt deze berekening op 1,3 à 1,36x. Het advies is om het 
detailplan te baseren op 1,4x.

De extra tijd zit vooral in het feit dat er meer uitschieters gecontroleerd moeten worden en dat de 
controle per woning ook meer tijd kost. Het effect van dit werk is te zien in grafiek 3.
Bij aanvang van de proof of concept is het bestand van Roosendaal doorgerekend op basis van 
aannames en gebruik makend van de tool om automatisch onderbouwingen te zoeken. Dat resultaat 
is zichtbaar in grafiek 3, de lijn 1e doorrekening. De andere curve is dezelfde als in de 1e grafiek voor 
2020. De taxateurs hebben de groepen aangepast, de onderbouwingen verbeterd, kenmerken 
bijgesteld en fouten gecorrigeerd. Hierdoor zijn er minder uitschieters ten opzichte van voorgaand 
jaar.

Grafiek 3 Waardering Roosendaal 2020 vergeleken met 1e doorrekening in test

Conclusie: Voor de inschatting hoeveel extra taxatie capaciteit nodig is voor de waardering van 10 
gemeenten op gebruiksoppervlak gaan we uit van een factor 1,4x de tijd die nodig is voor een 
normale waardering.



Per mei 2020 ervaren we dat het thuiswerken niet altijd even snel werkt. We gaan er bij de werving 
van taxateurs voor de zekerheid van uit dat de factor 1,4 onvoldoende is met de Corona 
maatregelen. Mocht dit meevallen, dan kunnen we later terugschakelen.

Veronderstelling 4: De taxatie applicatie ondersteunt het waarderen op gebruiksoppervlak goed.

Werkwijze: De taxatie applicatie was voorbereid op het waarderen op gebruiksoppervlak. Alleen 
moesten diverse instellingen van het model aangepast worden en moesten de bepaalde 
gebruiksoppervlakken ingelezen worden. Dit is eerst getest in een testomgeving en daarna bij de 
daadwerkelijke waardering.

De leverancier 4Value heeft slechts een paar kleine aanpassingen door hoeven voeren om de 
waardering goed uit te voeren. De ondersteuning vanuit 4Value heeft ons bij de proof of concept 
goed geholpen. De praktijktrainer brengt ervaring van andere gemeenten in, kan een aantal 
wijzigingen sneller doorvoeren en kan binnen 4Value de juiste prioriteit aan verzoeken meegeven. 
Voor de komende waardering zal dit niet in 10-voud nodig zijn, maar het is wenselijk om van 
ondersteuning gebruik te kunnen blijven maken. 

Conclusie: De applicatie 4WOZ werkt naar behoren en de leverancier 4Value komt de afspraken na. 



Stappenplan

Werkwijze: Vanuit de ervaringen met de waardering van Roosendaal is een stappenplan gemaakt 
hoe de 1e waardering op GO uitgevoerd wordt. Dit vormt de handleiding voor de taxateurs van de 
andere gemeenten.

De hoofdlijn van dit stappenplan is:
1. Bestandscontroles
2. Inrichten/aanpassen van het taxatiemodel, afgestemd op gebruiksoppervlak
3. Uitvoeren marktanalyse
4. (Snelle) doorrekening van het bestand gebruik makend van de mogelijkheid van de 

applicatie om geautomatiseerd voorstellen te doen en het hanteren van een aantal 
aannames

5. Analyseren waar de aandachtspunten zitten; waar zitten de grote uitschieters? Kan de 
oorzaak voor meer objecten tegelijk opgelost worden? Op basis van de analyse maken we 
een werkplan

6. Uitvoeren waardering volgens werkplan, eerst corporatiewoningen daarna de rest. Hier 
worden de aannames vervangen door onderbouwde cijfers en worden waar nodig de 
referentiewoningen vervangen door beter passende. Van de grote uitschieters wordt 
gecontroleerd of ze verklaard kunnen worden of dat er een aanpassing nodig is om ze beter 
op de markt aan te laten sluiten.

7. Tot slot worden als ieder jaar controles uitgevoerd zoals in de waarderingsinstructie 
beschreven.

Een van de lessen van de waardering Roosendaal is het voor aanvang uitvoeren van meer en betere 
bestandscontroles.

Conclusie: Er ligt een degelijk stappenplan voor de waardering van 10 gemeenten in 2020.

Voortgang 

Werkwijze: De WOZ-waardering kent een strakke voortgangscyclus. De waardering voor Roosendaal 
moest daarin passen. Er zijn andere werkzaamheden weggehouden bij de betreffende taxateurs om 
te zorgen dat de deadlines gehaald konden worden. De voortgang is in ieder overleg besproken.

De voortgang van de waardering woningen Roosendaal laat een normaal verloop zien: hetzelfde als 
voorgaande jaren en de normen van de waarderingskamer volgend. Inmiddels is nagenoeg 100% 
gewaardeerd.

Conclusie: Met de extra capaciteit is het mogelijk om een normale waarderingscyclus uit te voeren.



Veronderstelling 5: Er is in de communicatie richting belanghebbenden geen bijzondere aandacht 
gegeven aan het feit dat de grootte van de WOZ-woningen voortaan in m2 wordt uitgedrukt in 
plaats van in m3. Dat leidt niet tot onbegrip bij belanghebbenden of reacties van de pers.

Werkwijze: Voorafgaand aan de beschikkingen is gezorgd dat de noodzakelijke informatie 
beschikbaar is op de website. En dat BWB-medewerkers voorbereid zijn op vragen van Roosendaalse 
inwoners. Er is geen gebruik gemaakt van een begeleidende brief, extra aandacht op de website of 
een persbericht.

Motivatie voor beperkte communicatie: De WOZ-waarde wordt in 2020 niet wezenlijk anders. De 
meeste mensen zijn niet in detail geïnteresseerd hoe de WOZ-waarde tot stand komt. Communicatie 
over verandering in het systeem zal mensen eerder argwanend maken dan dat er in een behoefte 
voorzien wordt. 

Dit heeft niet geleid tot verontwaardiging of vragen van de pers.

Conclusie: De gekozen communicatiestrategie is passend. Het is niet nodig om bij de overgang van 
de andere 10 gemeenten meer aandacht aan de communicatie te besteden.

Veronderstelling 5: Ten gevolge van de overgang naar waarderen op gebruiksoppervlak zijn er meer 
reacties en bezwaren.

Werkwijze: Het behandelen van WOZ-bezwaren Roosendaal is zoveel mogelijk bij enkele vaste 
medewerkers belegd. Een bezwaar dat verband houdt met de overgang naar gebruiksoppervlak 
wordt bij het inboeken “gelabeld”.

Gedurende de eerste 6 weken na de beschikkingen worden Inhoudelijke vragen over de WOZ-
waarde door de taxateurs beantwoord. Van deze telefonische afhandeling wordt een administratie 
bijgehouden. Voor Roosendaal is daaraan toegevoegd of de vraag te maken heeft met het project 
overgang naar gebruiksoppervlak.

Er zijn niet noemenswaardig meer telefonische afhandelingen geweest dan vorig jaar. Van de 
reacties over woningen is 19% te herleiden tot het project gebruiksoppervlak. Soms werd het 
meteen door de belanghebbende benoemd, maar vaker kwam dit bij de afhandeling naar voor.

Er zijn meer bezwaren op de beschikkingen van 2020 ten opzichte van dezelfde week vorig jaar:
Woningen Roosendaal 456 ten opzichte van 342 (+33%).
Woningen BWB breed 4527 ten opzichte van 4166 (+9%). 
De ontwikkeling varieert per gemeente van -26% tot +71%.
De toename voor Roosendaal is groter dan gemiddeld voor de BWB, maar is niet extreem.

In de regel is in deze periode van het jaar 2/3 van het totaal aantal bezwaren van een tijdvak 
ontvangen/verwerkt. Het resterende deel kan de percentages nog behoorlijk wijzigen, maar de 
tendensen zijn zichtbaar.

Er is vooral sprake van een stijging door andere factoren. De toename speelt ook bij andere 
belastingsamenwerkingen. De sterk gestegen woningprijzen en de opnieuw toegenomen activiteit 
van No Cure No Pay bureaus worden genoemd als de belangrijkste oorzaken.



Bij 10 van de 453 bezwaren was bij het inboeken duidelijk dat er verband is met de overgang naar 
gebruiksoppervlakte (2%). Dit percentage zal hoger zijn na de inhoudelijke beoordeling van de 
bezwaren. Dat inzicht hebben we eind dit jaar.

Conclusie:
Het aantal bezwaren voor woningen in Roosendaal is ten opzichte van vorig jaar toegenomen met 
33%. De toename wordt deels veroorzaakt door het project waarderen op gebruiksoppervlak en 
deels door andere factoren die ook bij andere gemeenten spelen.

Vervolg
Vervolg proof of concept Roosendaal
De proof of concept is inmiddels in de fase van de inhoudelijke bezwaar afhandeling beland (fase 5). 

De eerste indruk is dat het effect van de overgang naar waarderen op gebruiksoppervlak niet zo 
groot is als de andere factoren die invloed hebben op het aantal bezwaren. Maar we zien ook dat 
vaak pas bij de beoordeling blijkt dat het project de oorzaak van het bezwaar is. De inhoudelijke 
beoordeling van de bezwaren gaan ons een beter beeld geven in hoeverre de overgang leidt tot 
meer bezwaren. Aan het einde van dit jaar kan hiervan een analyse worden gemaakt. Op basis van 
de eerste indruk doen we de volgende veronderstelling.

Veronderstelling: 
De overgang naar waarderen op gebruiksoppervlak leidt tot extra WOZ bezwaren in de orde van 
grootte van een kwart tot een half procent van het aantal woningen.

Werkwijze: 
Een bezwaar dat verband houdt met de overgang naar gebruiksoppervlak wordt “gelabeld”. Dat is bij  
het inboeken gedaan en wordt bij de afhandeling alsnog gedaan. Ook de rest van dit jaar zal het 
POC-team regelmatig bijeenkomen om ervaringen te bespreken, bij te sturen en conclusies vast te 
leggen.

We gebruiken dit percentage voor de inschatting hoeveel extra capaciteit nodig is voor de 
bezwaarafhandeling van 10 gemeenten in 2021. Dit zal verwerkt worden in het eindevaluatieverslag 
van de POC Roosendaal die conform het plan van aanpak eind dit jaar opgeleverd wordt.

Hierbij wijzen we alvast op de invloed van de Coronacrisis. In hoeverre heeft de crisis dit jaar invloed 
op het aantal bezwaren? Wat betekent het voor volgend jaar? Hoe ontwikkelt de woningmarkt zich 
en in hoeverre speelt een financiële crisis een rol? In hoeverre is het percentage van Roosendaal dit 
jaar betrouwbaar voor de andere gemeenten volgend jaar?

Informeren deelnemers
Dit evaluatieverslag wordt na instemming van Roosendaal gedeeld met alle deelnemers.


