
MEMO

Aan : De raad
Cc : n.v.t.
Van : Het college
Datum : woensdag 8 mei 2019
Betreft : schriftelijke beantwoording vragen over de Woz en GBLT

In de raadsvergadering van 14 maart 2019 zijn vragen gesteld over de Woz-waardering door 
GBLT. In verband met afwezigheid van wethouder Vos is toegezegd de vragen schriftelijk te 
beantwoorden. Hieronder vindt u de vragen en bijbehorende antwoorden.

Vraag
We krijgen veel meldingen binnen dat huizen soms meer dan 20% zijn gestegen. Het 
gemiddelde in Leusden is 6% dus we zijn benieuwd of hier veel klachten over binnenkomen. 
Afgelopen donderdag is er een inloopavond geweest, dus ongetwijfeld is bekend hoeveel 
mensen daar zijn geweest. 

Antwoord
Het aantal bezwaren is nog niet bekend. GBLT is nog bezwaren aan het inboeken. Van de 
ingediende bezwaren wordt een analyse gemaakt. Wanneer daar opvallende zaken uit naar 
voren komen zal dit aan de gemeente worden gerapporteerd. 
Voor de inloopavond konden inwoners een afspraak maken met medewerkers van GBLT. 
Er zijn 44 afspraken geboekt. Dat is meer dan in voorgaande jaren. We kunnen terugkijken 
op een positief verlopen avond. De gesprekken gingen nagenoeg allemaal over de gestegen 
Woz-waarden. Het algemene beeld was dat inwoners zich tevreden toonden met de uitleg 
door GBLT. Ook de medewerkers van GBLT gaven aan dat de gesprekken goed zijn 
verlopen, en dat ze het leuk vonden om de inwoners op deze manier van dienst te zijn. 

Vraag
Vorig jaar zijn alle huizen met 4% gestegen, dus we vragen ons af waarom het ene jaar 4% 
voor iedereen, en het jaar erop de een 20%, de ander 3%, hoe zit dit?

Antwoord 
De stijgingen zijn gemiddelde stijgingen. Ook vorig jaar waren er woningen die veel 
meer/minder stegen in waarde. Dat is een normaal verschijnsel. Een appartement in Wijk A 
zal zich in waarde anders ontwikkelen dan een vrijstaande woning in Wijk B. Op straatniveau 
zijn deze verschillen nog groter. De Wet Woz schrijft voor dat GBLT jaarlijks alle woningen 
opnieuw moet waarderen op basis van verkopen van vergelijkbare objecten die recent zijn 
gerealiseerd. Er wordt bij de waardering dus niet gekeken naar de oude waarde maar naar 
de nieuwe verkopen. Deze gebruikte verkopen staan jaarlijks per woning op het 
taxatieverslag ter onderbouwing van de nieuwe waarde. Wanneer alle woningen op deze 
wijze zijn gewaardeerd berekent GBLT het gemiddelde stijgingspercentage. Bij de laatste 
hertaxatie heeft GBLT voor de woningen een percentage van +9,8% aan de gemeente 
doorgegeven.  

GBLT gebruikt de individuele stijgingspercentages van de waardes van woningen wel als 
controlemiddel. Bij woningen die sterk in waarde stijgen of dalen controleert GBLT nogmaals 



de relatie met de gerealiseerde nieuwe verkoopcijfers. 
Na de herwaardering moet GBLT eerst toestemming krijgen van de externe toezichthouder 
c.q. de Waarderingskamer om de Woz-waarden te mogen beschikken. Ook de 
Waarderingkamer beoordeelt dan of de relatie tussen recent gerealiseerde verkopen en de 
vastgestelde waardes goed is. 

Vraag 
En we vragen ons af: heeft GBLT dit nog wel in de hand? Dit ook gezien dat de diftar 
aanslagen nog steeds niet zijn opgelegd. 

Antwoord
Het waarderen heeft GBLT prima in de hand. De Waarderingskamer is hierover positief.
De diftar-aanslagen zijn op 19 maart opgelegd. 
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