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Mterie van de WOZwaarde ontrafelt
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Voor eenieder i het mogelijk om de WOZ-waarden van alle
woningen in Nederland op te vragen via het WOZ-waardeloket.
Maar hoe de gemeente tot die WOZ-waarde komt lijft vaak een
raadel. en uitpraak van de Hoge Raad gaat dat veranderen.
ind 1 oktoer 2016 i de WOZ-waarde een openaar gegeven. De
Hoge Raad oordeelde onlang dat gemeenten meer inzicht moeten
geven in de tottandkoming van de waardering. Deze eliing
heeft vertrekkende gevolgen voor de gemeenten.
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De gemeente dient de WOZ-waarde elk jaar opnieuw te epalen. Deze
WOZ-waarde dient al grondlag voor de onroerendezaakelating,
de waterchapheffing, inkomtenelating,
vennootchapelating, erfelating, chenkelating en ind kort
ook voor het epalen van de hoogte van de maximale huurwaarde.
Het i du van elang dat de WOZ-waarde correct i vatgeteld.
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lack ox
Om de kwaliteit van de WOZ-waardering te vereteren i in 2016 de
WOZ-waarde openaar gemaakt. Dit wil zeggen dat iedereen via de
weite van de Rijkoverheid, www.wozwaardeloket.nl, de WOZwaarden van alle woningen kan opvragen. Via deze ite kan je zien of
de gemeente alle panden in de traat wel rechtgelijk taxeert.
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Hoe de gemeente kwam tot deze WOZ-waarden wa tot voor kort
echter een raadel. De Hoge Raad heeft daarom onlang epaald dat
de gemeenten meer inzicht moeten geven in de tottandkoming van
deze WOZ-waardering. In Nederland zijn er tien taxatiepakketten
waarvan gemeenten geruikmaken. Deze automatiche
rekenmodellen kunnen gemeenten zelf inrichten om zo de
waardering aan te laten luiten op de marktwaarde in haar geied.
Hierij worden zowel grondtaffel en taffel voor de ijgeouwen
geruikt.
en advieur heeft in een zeven jaar lepende procedure geteld dat
de gemeente inzicht moet geven in deze taffel, omdat het ander
voor een elatingetaler niet mogelijk i om de WOZ-waarde goed
te controleren. De Hoge Raad wa het hiermee een en droeg de
gemeente op om alle rekenmodellen en taffel die ten grondlag
lagen aan de waardering alnog te overleggen. Het rekenmodel van
de gemeente lijft ander een oort lack ox waarmee de WOZwaarde niet aannemelijk kan worden gemaakt.

ezwaarchriften
Tot voor kort kon een gemeente voltaan met het vertrekken van
een taxatieverlag waar enkel de minimale wettelijke gegeven op
vermeld tonden. Met het arret van de Hoge Raad i dit niet meer
voldoende. Iedereen die twijfel heeft over de vatgetelde WOZwaarde kan nu ook de grond- en ijgeouwtaffel opvragen, waarna
het vergelijken met andere panden een koud kuntje wordt. In
Nederland maakt lecht 1,5 procent van de woningeigenaren
ezwaar. Vijftig procent van deze ezwaarchriften zijn gegrond.
Doordat het opvragen van de onderliggende gegeven meer inzicht
geeft i het ook duidelijker waar de fouten liggen. De verwachting i
dan ook dat zowel het aantal ezwaarchriften al het percentage
gegronde ezwaarchriften door dit arret zal tijgen.
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Michel Uijen
Michel Uijen i algemeen directeur ij Previcu Vatgoed,
een advieureau dat edrijven, intellingen en
particulieren helpt ij het controleren en verlagen van de
WOZ-waarde en alle aanverwante elatingen. Daarnaat
i hij regiter taxateur en ingechreven in het regiter voor
Marktanale en modelmatige waardeepaling.
Lee alle van Michel Uijen
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Huurovereenkomt aan gemeente vertrekken wel zo
vertandig?
In het huurinlichtingenformulier worden elangrijke gegeven uit het huurcontract
opgevraagd en wordt om een kopie van het huurcontract verzocht. De gemeente geeft
aan dat het vertrekken van de gegeven verplicht i, maar i dat wel echt zo? 
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eperking afchrijving op geouwen jaagt
ondernemer op koten
Het nieuwe kainet Rutte III eperkt de afchrijving van geouwen in eigen geruik.
De vennootchapelating (Vp) zal daarmee for hoger uitvallen en het
edrijfleven enkele miljoenen per jaar extra koten. 
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