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RAPPORT ONDERZOEK INTERNE BEHEERSING WET WOZ 

Organisatie: Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 

(GBLT) 

Datum: 2 oktober 2019 (startgesprek) 

5 november 2019 (onderzoeksdag) 

11 december 2019 (nabespreking conceptrapport) 

 

Datum rapport: 2 december 2019 (conceptrapport) 

16 december 2019 (definitief rapport) 

   

1. Inleiding 

In dit rapport doen wij verslag van het onderzoek Interne Beheersing dat is uitgevoerd bij 

GBLT door de Waarderingskamer in het kader van het toezicht op de uitvoering van de Wet 

waardering onroerende zaken (Wet WOZ).  

 

De Waarderingskamer ziet er op toe dat de uitvoeringsprocessen bij gemeenten en 

samenwerkingsverbanden waarborgen dat er WOZ-beschikkingen genomen worden die 

voldoen aan de geldende kwaliteitseisen. Daarbij wordt verwacht dat er toereikende interne 

beheersingsmaatregelen genomen zijn binnen de organisatie om de kwaliteit van de 

uitvoeringsprocessen te borgen. De normen en criteria die de Waarderingskamer bij de 

beoordeling hanteert zijn vastgelegd in onder andere de Waarderingsinstructie, in de 

kwaliteitseisen op de website en in de daaraan ten grondslag liggende wet- en regelgeving. 

 

Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de inrichting, de naleving en het effect 

van de aanwezige interne beheersingsmaatregelen in het uitvoeringsproces. Daarvoor wordt 

de interne beheersing van tien onderdelen van dit proces beoordeeld. Daarbij richten wij ons 

steeds op de inrichting, naleving en het effect van interne beheersingsmaatregelen. Op basis 

van de conclusies over de werking van de interne beheersing van deze tien onderdelen, geven 

wij een algemeen oordeel over de interne beheersing van de volledige WOZ-uitvoering. 

 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de samenvatting van de beoordeling opgenomen en het hieruit afgeleide 

eindoordeel over de interne beheersing van de WOZ-uitvoering. Dit hoofdstuk belicht de 

goede punten maar ook de verbeterpunten worden benoemd. Dit hoofdstuk plaatsen wij op de 

website van de Waarderingskamer.  
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  2. Samenvatting 

De Waarderingskamer heeft, in aansluiting op het eerder uitgevoerde onderzoek naar de 

interne beheersing bij Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) in 

2017, opnieuw onderzoek uitgevoerd naar de getroffen interne beheersingsmaatregelen voor 

de WOZ-uitvoering.  

 

In volgende tabel zijn de beoordelingen, die per proces zijn gegeven, en het daaruit 

voortvloeiende eindoordeel weergegeven. 

 

Onderdeel WOZ-proces 

Moet op onderdelen 

verbeterd worden Voldoende Goed 

1. Interactie, verzenden 

beschikkingen 

   

2. Interactie, 

bezwarenafhandeling 

   

3. Woningen    

4. Niet-woningen    

5. Gegevensbeheer, 

aansluiting op de BRK 

   

6. Gegevensbeheer, 

aansluiting op het 

Handelsregister 

   

7. Gegevensbeheer, 

aansluiting op de BAG 

   

8. Gegevensbeheer, beheer 

objectkenmerken 

   

9. Gegevensbeheer, 

synchroon houden 

LV WOZ 

   

10. Vakbekwaamheid    

Eindoordeel    

 

De kwaliteit van de uitvoering van de Wet WOZ wordt door GBLT goed geborgd door 

interne beheersingsmaatregelen. Het is positief te noemen dat de organisatie bij de zeven van 

de tien onderdelen die wij hebben beoordeeld voldoet aan alle kwaliteitseisen die wij stellen. 

Bij drie van de tien beoordeelde onderwerpen hebben wij verbeterpunten gezien. Hieronder 

lichten wij deze verbeterpunten toe. 

 

Het eerste aandachtspunt dat uit dit onderzoek naar voren kwam heeft betrekking op de 

kwaliteit van de uitspraken op WOZ-bezwaarschriften. Deze is grotendeels geborgd doordat 

de medewerkers die de uitspraken opstellen vakbekwaam zijn en hoge eigen 

kwaliteitsstandaarden hebben. Wij vinden dat in het kader van de interne beheersing, de 
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kwaliteit van de uitspraken daarnaast ten minste één keer per jaar met behulp van een 

deelwaarneming moet worden onderzocht.  

 

Er worden diverse controles uitgevoerd om de aansluiting tussen de Basisregistratie Adressen 

en Gebouwen (BAG) en de WOZ-administratie te borgen. Het belangrijkste verbeterpunt dat 

wij zien, is het feit dat geen controles worden uitgevoerd om de inhoudelijke juistheid van 

koppelingen tussen WOZ-(deel)objecten en verblijfsobjecten of panden te beoordelen. 

Evenmin zijn er controles uitgevoerd naar de juistheid van de historische gegevens, zodat de 

historische consistentie niet is geborgd. 

 

Voor het synchroon houden van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) met de WOZ-

administratie heeft GBLT een eigen functionaliteit ontwikkeld. Hiermee kunnen enkele 

controles naar de synchroniciteit van de LV WOZ gemakkelijk en snel worden uitgevoerd. 

Deze functionaliteit is gebaseerd op een vergelijking van de eigen administratie met 

tellingenrapporten die door het Kadaster, als technisch beheerder van de LV WOZ, worden 

gegeven. Wij benadrukken dat deze voorziening tijdelijk is en dat wij verwachten dat de 

organisatie op korte termijn, al dan niet in samenwerking met de eigen softwareleverancier, 

voorzieningen treft om ook in de toekomst de synchroniciteit van de WOZ-administratie met 

de LV WOZ te kunnen borgen. Daarnaast borgt de eigen functionaliteit niet de synchroniciteit 

van alle gegevens in de LV WOZ, maar slechts van een beperkte set. Voor het volledig 

borgen van de synchroniciteit van de LV WOZ zijn aanvullende (technische) 

voorzieningennoodzakelijk. Medewerkers hebben aangegeven dat hier de komende periode 

capaciteit op wordt ingezet. 

 

Reactie GBLT 

GBLT kan zich vinden in de constateringen en de aanbevelingen. De actiepunten worden 

meegenomen in de planning voor 2020. 



GEMEENSCHAPPELIJK BELASTINGKANTOOR LOCOCENSUS-TRICIJN 2 DECEMBER 2019 

 

4 

 


