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A.B. 21/06 

 

Onderwerp: Afhandeling bezwaren 

 

Inleiding 

Het Dagelijks Bestuur heeft verzocht om de bezwaaroverzichten voortaan op voorhand tegelijkertijd 

met de overige vergaderstukken te ontvangen, waarbij eventuele bijzonderheden in een separate 

oplegnotitie verwoord zouden moeten worden. Deze lijn wordt doorgetrokken naar de AC –en AB-

vergaderingen. 

 

In de bijlagen treft u aan: 

 

 Overzicht WOZ bezwaren per 13 januari 2021 met daarin per gemeentelijke deelnemer het 

overzicht van de WOZ-bezwaren (A.B 21/06a); 

 Overzicht overige bezwaren 2020 per 13 januari 2021 met daarin per deelnemer het overzicht 

van de overige bezwaren (A.B. 21/06b). 

 

Gewenste behandeling 

U wordt verzocht kennis te nemen van deze notitie en de bijgevoegde overzichten. 

 

Toelichting 

 

WOZ-bezwaren 

In eerder notities is al uitgebreid in gegaan op de problematiek rondom de toename van het aantal 

WOZ-bezwaren van NCNP-bureaus en de interne maatregelen waarmee SVHW bezig om het aantal 

WOZ-bezwaren van NCNP-bureaus in 2022 te verminderen. In deze notitie zal dan ook worden 

volstaan met een overzicht en duiding van de cijfers. 

 

De onderstaande tabel geeft het vergelijk tussen de WOZ-bewaarafhandeling over 2019 en 2020. 

 

 
 
 

 

Item
Belastingjaar 

2019

Belastingjaar 

2020

Verschil

15-jan-20 13-jan-21

Aantal objecten (per 1 januari 263.429 265.678 2.249

Totaal aantal objecten onder bezwaar 4.342 7.212 2.870

Aantal objecten onder bezwaar NCNP 1.629 3.530 1.901

Percentage NCNP 38% 49% 11%

Aantal objecten afgedaan 3.967 6.845 2.878

Percentage afgedaan 91% 95% 4%

Percentage gegrond 51% 39% -12%

Openstaand 405 367 -38
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Uit de tabel valt op te maken, dat ondanks het toegenomen aantal bezwaren het aantal afgehandelde 

bezwaren over 2020 zowel relatief als absoluut hoger ligt dan over 2019. Het percentage gegrond ligt 

duidelijk lager. 

 

Overige bezwaren 

Het aantal overige bezwaren is ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2019 gestegen, doordat 

het aantal bezwaren van het waterschap Hollandse Delta, die voor een gedeelte WOZ gerelateerd zijn, 

ten gevolge van de toename van de WOZ-bezwaren gestegen is. De onderstaande tabel geeft het  

overzicht. 

 

 

 

De cijfers van de overige bezwaren vertonen hetzelfde beeld als die van de WOZ-bezwaren 

 

Overig 

nvt 

 

Klaaswaal, 3 februari 2021 

Item
Belastingjaar 

2019

Belastingjaar 

2020

Verschil

15-jan-20 13-jan-21

Aantal overige bezwaren 11.555 12.568 1.013

Afgedaan 11.178 12.284 1.106

Percentage afgedaan 97% 98% 1%

Percentage gegrond 77% 67% -10%

Openstaand 377 284 -93


