
 

Motie NCNP-bezwaren kosten de 

gemeenschap veel tijd en geld. 
Dag allen,  
  
Verschillende deelnemende gemeenten van BSOB maken zich zorgen over de 
uitvoering van de Wet WOZ. Er is een duidelijke trend zichtbaar dat de uitvoeringskosten 
de afgelopen jaren explosief zijn gestegen. Een belangrijke oorzaak van deze stijgende 
uitvoeringskosten is het aantal bezwaren dat tegen de WOZ-waarde wordt ingediend, en 
met name de WOZ-bezwaren die door NCNP-bedrijven wordt ingediend. 
  
Deze kosten bestaan niet alleen uit proceskosten maar zeker ook uit arbeidstijd die 
besteed wordt aan de verwerking van deze bezwaarschriften. Deze procedures strooien 
enorm veel zand in de molen van het belastingproces.  Dit herkennen wij duidelijk als 
landelijk probleem.  
  
Als de trend zich op deze wijze blijft ontwikkelen voorzien wij dat in de toekomst een 
tijdige en juiste uitvoering van de Wet WOZ niet meer geborgd kan worden. We krijgen te 
kampen met een capaciteitsprobleem. Ook zien wij, dat de relatie tussen burger en 
(lokale) overheid formaliseert. Juist in een tijd dat we met elkaar de dialoog willen 
opzoeken.  
Dit is het moment om deze zorgen hoog op de politieke agenda te plaatsen.  
  
Daarom hebben verschillende gemeenten een motie gesteund, en dit willen wij met jullie 
delen. Wij roepen gemeenten op om ook een motie aan te nemen, omdat we samen een 
krachtiger geluid kunnen laten horen. Het doel is om de VNG te alarmeren en te steunen 
in de gesprekken met de ministeries over deze landelijk groeiende problematiek. De 
proceskosten zijn onderdeel van deze problematiek maar begrijpelijk geen reden voor de 
politiek om in actie te komen. Echter, het probleem reikt veel verder dan dat.  
  
Hierbij een generiek opgestelde motie die in gemeenteraden en colleges onder de 
aandacht gebracht kan worden, welke vooruit loopt op de motie die wij op de algemene 
ledenvergadering van de VNG zullen inbrengen.  
  
Hopende op jullie steun.  
  
Namens de colleges van 11 Brabantse gemeenten,  
Dank voor jullie aandacht.  
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Bewindslieden van de ministeries van BZK, JenV en Financiën hebben in het 

najaar van 2021 bestuurlijk overleg over de Wet WOZ. De inzet van de VNG 

daarbij is dat er vóór de volgende WOZ-ronde perspectief komt op een 

oplossing voor de no pay no cure-constructies in de Wet WOZ. 

In de voorbereiding naar het overleg laat de VNG met de ministeries onderzoek doen naar het 

verdienmodel in het Besluit proceskosten bestuursrecht. Daarbij betrekken we ook de 

uitvoerders van de Wet WOZ. 

Verantwoorde uitvoering van Wet WOZ onder druk 

Het aantal no cure no pay-bezwaren tegen WOZ-beschikkingen neemt de afgelopen jaren 

enorm toe. Daardoor komt een verantwoorde uitvoering van de Wet WOZ onder druk te 

staan. Het huidige Besluit proceskosten bestuursrecht verdient in dat verband aanpassing, met 

daarbij aandacht voor (in volgorde van relevantie): 

 

1. het waarborgen van een adequate rechtsbescherming van burgers en bedrijven, 

2. het garanderen van de uitvoerbaarheid van de Wet WOZ en 

3. een proceskostenregeling als tegemoetkoming voor gemaakte kosten en niet als 

verdienmodel. 

No cure no pay-bedrijven 

Met het onderzoek wordt een vervolg gegeven aan de uitkomsten uit het WODC-rapport ‘Van 

beroep in bezwaar, werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM’. 

Het rapport bevat waardevolle elementen, maar geeft niet op alle vragen een antwoord. 

Verder onderzoek moet die antwoorden geven, zodat passende oplossingen kunnen worden 

toegepast. 

 


	Motie NCNP Verzoek steunen motie Oss op Algemene Leden Vergadering VNG van 16 juni 2021
	VNG Vervolgonderzoek naar ontwikkelingen rond WOZ-bezwaren

