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1.Inleiding
De WOZ-waarde is één van vele grondslagen om belasting te heffen in Nederland. Belasting
is de hoeksteen voor overheidsuitgaven en van groot maatschappelijk belang. Eveneens
van groot maatschappelijk belang is dat deze belastingen juist worden vastgesteld.

Inherent aan een belastingbevoegdheid voor de overheid is het recht op bezwaar en beroep
tegen onjuistheid van de geheven belasting. Op deze manier kan gecontroleerd belasting
worden geheven, zodat de overheid krijgt wat haar toekomt en de belastingplichtige niet
meer betaalt dan rechtvaardig is.

In de sector WOZ wordt de balans tussen overheid en belastingplichtige bewaakt door
kantoren gespecialiseerd in rechtsbescherming rondom de wet WOZ. Zij bieden op
toegankelijke wijze rechtsbescherming tegen de overheid zodat belastingplichtigen niet
onterecht teveel belasting betalen, in een financieel onmiskenbaar lastig tijdperk.

2.Aanleiding
De aanleiding van dit onderzoek is de onduidelijkheid naar de hoogte van de besparing na
een succesvolle toekenning van een lagere WOZ-waarde.

Diverse gemeenten claimen actief dat je ‘hooguit slechts enkele tientjes’ bespaart door
bezwaar te maken, zei doelen hiermee echter enkel op de onroerendezaakbelasting en
gaan voorbij aan alle overige van toepassing zijnde belastingen. Dat de WOZ-waarde voor
meer belastingen wordt toegepast, waaronder Rijksbelastingen, blijkt impliciet al uit het feit
dat de Algemene Wet inzake Rijksbelasting op de wet WOZ van toepassing is met
betrekking tot meerdere onderwerpen.1

Gespecialiseerde kantoren claimen vaak hogere bedragen aan besparingen. Verschillende
kantoren doen dit gefundeerd en ongefundeerd. Er zijn claims die een gemiddelde besparing
claimen en claims die een maximum bedrag claimen. Welke claim is nu juist?

3.Onderzoeksvraag
De besparing bij een verlaging van de WOZ-waarde is van veel factoren afhankelijk zoals de
situatie van de belastingplichtige, de verlaging van de WOZ-waarde en de belastingtarieven.

Het doel van dit onderzoek is om de gemiddelde belastingbesparing in kaart te brengen bij
een WOZ-verlaging van een belastingplichtige met een koopwoning. In dit onderzoek
worden enkel de meest recent bekendgemaakte cijfers gebruikt van officiële bronnen.

De onderzoeksvraag is: Hoeveel bespaart een belastingplichtige particuliere huiseigenaar
gemiddeld bij een verlaging van de WOZ-waarde?

1 Artikel 3.112 Wet inkomstenbelasting 2001.



4.Diverse WOZ-belastingen
De hoogte van diverse belastingen zijn afhankelijk van de hoogte van de WOZ-waarde. Dit
betekent dat wanneer de WOZ-waarde wordt verlaagd, diverse belastingen ook lager
worden. De hoogte van de WOZ-waarde kan van belang zijn bij de volgende belastingen2:

1. Onroerendezaakbelasting;
2. Waterschapsbelasting;
3. Inkomstenbelasting (via het eigenwoningforfait);3

4. Erfbelasting;
5. Schenkbelasting;
6. Vermogensbelasting;
7. Vennootschapsbelasting;
8. Bijtelling privé gebruik;
9. Rioolheffing;
10. Afvalstoffenheffing;
11. De verhuurderheffing.

Welke belastingen van toepassing zijn is afhankelijk van de situatie van de
belastingplichtige. Erfbelasting is bijvoorbeeld enkel van toepassing wanneer een woning,
onder algemene verkrijging in de zin van art. 3:80 lid 2 BW, wordt verkregen uit een erfenis
en vermogensbelasting wordt alleen geheven op een tweede woning. Ook andere
belastingen zijn niet altijd op iedere belastingplichtige van toepassing.

5.De situatie
De meest voorkomende situatie van bezwaarmakers is de belastingplichtige particulier met
een eigen koopwoning. Dit onderzoek richt zich daarom op de gemiddelde besparing voor
deze situatie. Voor deze belastingplichtigen is de WOZ-waarde van belang voor de volgende
drie belastingen: Onroerendezaakbelasting (ook wel OZB genoemd), Waterschapsbelasting
en inkomstenbelasting. Dit onderzoek zal daarom de gemiddelde besparing van deze
belastingen voor deze situatie berekenen.

3 Art. 3.112 Wet IB 2001.

2 B.P.P. Berevoets, mr. J.G.E. Giekes, mr. G.J. van Leijenhorst, mr. M. Witkam 2020, Wet waardering
onroerende zaken, Deventer: Wolters Kluwer 2020, pagina 7.



6.De verlaging
Om te bepalen hoeveel een belastingplichtige bespaart moet eerst de gemiddelde situatie
worden vastgesteld waarover de belastingbesparing wordt berekend.

Gemiddelde woningwaarde
Het CBS (Centraal Bureau Statistiek) houdt samen met het Kadaster bij hoeveel een
gemiddelde woning kost. Dat doet zij in het Dashboard Economie, onderwerp Woningmarkt.
De meest recente data komt uit september 2022, de gemiddelde woning kost: €438.000.4

Gemiddelde procentuele verlaging
Vervolgens moet bepaald worden hoeveel een woning gemiddeld verlaagd wordt na een
succesvol WOZ-bezwaar. De Waarderingskamer, de instantie die op grond van art. 4 wet
WOZ belast is met het toezicht op de sector WOZ, houdt alle cijfers bij, waaronder ook de
gemiddelde daling van de WOZ-waarde na bezwaar. Het meest recente cijfer komt uit 2021,
de gemiddelde daling van de WOZ-waarde is: 8,9%.5

Nu de gemiddelde woningwaarde én de gemiddelde percentuele daling van de WOZ-waarde
bekend is, kan worden vastgesteld hoeveel euro een woning gemiddeld daalt in
WOZ-waarde na een succesvolle verlaging van de WOZ-waarde. Dat is namelijk 8,9% van
€438.000. De gemiddelde daling in WOZ-waarde bedraagt dus: €38.982, afgerond €39.000.

7.De belastingtarieven
Niet iedereen betaalt dezelfde belastingtarieven. Het percentage is onder meer afhankelijk
van de gemeente waar de belastingplichtige woont, de hoogte van het inkomen en de
hoogte van de waarde van de woning. De meest recente cijfers zijn van 2022.

Onroerendezaakbelasting
Het hoogste tarief is 0,1887% (Sittard-Geleen) en het laagste tarief is 0,0420%
(Amsterdam).6 Het gemiddelde tarief voor de onroerendezaakbelasting bedraagt: 0,11535%.

Waterschapsbelasting
Het hoogste tarief is 0,05677% (Waterschap Scheldestromen) en het laagste tarief is
0,01248% (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht).7 Het gemiddelde tarief voor de
waterschapsbelasting bedraagt: 0,034625%.

Inkomstenbelasting
Het hoogste tarief eigenwoningforfait is 2,35% en het laagste tarief is 0,45%.8 Hierover moet
in de hoogste belastingschijf 49,5% belasting betaald worden en in de laagste schijf moet er
37,07% belasting over betaald worden.9 Het gemiddelde netto tarief is daarmee 0,60599%.

9 Belastingdienst, Hoeveel inkomstenbelasting moet ik betalen?
8 Belastingdienst, Eigenwoningforfait - wat is het en hoe bereken ik het?
7 Rijksuniversiteit Groningen, Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2022.
6 Rijksuniversiteit Groningen, Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2022.
5 Waarderingskamer, Feiten over de WOZ, juni 2022.
4 CBS Woningmarkt, september 2022.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoeveel-inkomstenbelasting-betalen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/koopwoning/content/hoe-werkt-eigenwoningforfait?utm_campaign=eigen_woning&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=eigenwoningforfait
https://www.waarderingskamer.nl/woz-in-cijfers/feiten-over-de-woz/
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-economie/woningmarkt#:~:text=In%20september%202022%20waren%20bestaande,bedraagt%20438%2C0%20duizend%20euro


De 3 belastingen zijn van toepassing op iedere belastingplichtige met een koopwoning en
moeten daarom bij elkaar opgeteld worden. 0,11535% + 0,034625% + 0,60599% =
0,755965%. Afgerond moet er dus 0,76% belasting betaald worden over de WOZ-waarde
van een object.

8.Conclusie
De gemiddelde verlaging van de WOZ-waarde na bezwaar bedraagt €39.000 en hierover
moet gemiddeld 0,76% belasting betaald worden. Dat betekent dat de gemiddelde besparing
voor een belastingplichtige met een koopwoning na een verlaging van de WOZ-waarde
€296,40 is. (0,76% van €39.000)

De gemiddelde besparing in andere situaties is nog vele malen hoger. Bij een tweede
woning is de gemiddelde besparing namelijk naar schatting meer dan 2x zo hoog en bij
erfbelasting kan de gemiddelde besparing zelfs oplopen tot meer dan €15.000.10 Adviserend
sluit dit onderzoek af met de suggestie om ook deze besparingen te onderzoeken.

Vraag:
Hoeveel bespaart een belastingplichtige particuliere huiseigenaar gemiddeld

bij een verlaging van de WOZ-waarde?

Antwoord:
De gemiddelde besparing is €296,40

10 Belastingdienst, Ik moet erfbelasting betalen - wat is het tarief in 2022?

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/content/tarieven-erfbelasting

