
Gemeente Middelburg
Belastingen

Kanaalweg 3 
Postbus 6000 
4330 LA Middelburg

Tel 14 0118 
Fax (0118) 62 37 17 
info@middelburg.nl 
www.middelburg.nl

Aan de fractie van de LPM 
t.a.v. de heer Steketee

uw kenmerk

contactpersoon 

B. Priem

uw brief van 

25 april 2019

doorkiesnummer 

(0118)675775

ons kenmerk 

BP/BEL 01-2019

4-I5WI
datum

9 mei 2019

bijlage(n)

datum verzending

2 3 MEI 2019

onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 41 RVO inzake Eerlijke WOZ BV.

Geachte heer Steketee,

In uw brief van 25 april 2019 heeft u ons vragen op grond van artikel 41 van het reglement
van orde gesteld. Hieronder hebben wij uw vragen opgenomen met aansluitend onze beantwoording.

1. Volgens bij de LPM binnengekomen informatie zijn er naar eigenaren van woningen brieven 
verzonden door Eerlijke WOZ B. V. over een landelijk WOZ-onderzoek, waaruit aannemelijk is 
geworden dat gemeenten de waarde van 1,6 miljoen woningen in Nederland te hoog heeft 
ingeschat.

Zijn deze brieven bij u bekend?

Ja.

2. Aan de hand van een brief van een eigenaar van een woning in Middelburg, die aan ons is 
overhandigd, zou de WOZ-waarde volgens voornoemd bureau door de gemeente € 29000,— te 
hoog zijn ingeschat. Dit zou voor de eigenaar een besparing opleveren van € 102,- tot € 172,-.

Is er bij het college bekend hoeveel brieven er naar eigenaren in Middelburg zijn verzonden en hoeveel 
bezwaarschriften er naar aanleiding hiervan al zijn binnen gekomen?

In de afgelopen jaren worden gemeenten in toenemende mate geconfronteerd met de zogenaamde no cure no pay 
bureaus die de belastingplichtigen benaderen om, gratis voor hen, bezwaar te maken tegen de WOZ waarde van 
hun woning. Het gaat deze bureaus met name om de proceskostenvergoeding die bij vermindering van de WOZ 
waarde wordt uitgekeerd. Eerlijke WOZ bv is een no cure no pay bureau die een beperkt aantal wijken van de 
gemeente Middelburg huis aan huis heeft benaderd met een brief.
Het is ons niet bekend om hoeveel adressen dit gaat.
Deze actie heeft in ieder geval 32 bezwaarschriften opgeleverd.
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3. Als het vorenstaande bij u bekend is, kunt u dan een inschatting maken hoeveel eigenaren in 
het gelijk zullen worden gesteld en welk bedrag hiermee gemoeid zal zijn, inclusief de voor 
rekening van de gemeente te betalen vergoeding voor proceskosten?

Op dit moment is het maken van een dergelijke inschatting niet mogelijk. De bezwaartermijn is 
net verstreken, de beoordeling van de bezwaarschriften van de no cure no pay bureaus door 
de juridische medewerkers van de Samenwerking Belastingen, moet nog opgestart worden.

4. Kunt u een inschatting maken van het aantal extra manuren wanneer er een 
aanzienlijke hoeveelheid bezwaarschriften door voornoemde brieven binnenkomen?

Omdat er bij de behandeling van de bezwaarschriften van no cure no pay bureaus sprake is 
van een hoorzitting per bezwaarschrift wordt ingeschat dat er 2 extra manuren per 
bezwaarschrift worden gemaakt. Dit is inclusief verslaglegging, agendabeheer en afhandeling 
van de betaling van de proceskostenvergoeding bij geheel of gedeeltelijke toekenning van het 
bezwaarschrift.

Hoogachtend,


