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Kennisnemen van 
Hogere tarieven onroerende zaakbelastingen door kostenvergoedingen bezwaarschriften ingediend door No Cure No Pay 
(NCNP) bedrijven.  
 
   
 
Inleiding 
Elk jaar ontvangen we bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde nadat de aanslagen met WOZ-beschikkingen in februari 
zijn verstuurd. Belastingplichtigen kunnen zelf gratis bezwaar maken, maar ook zijn er No Cure No Pay (NCNP) bedrijven 
die in opdracht van een belastingplichtige een bezwaarschrift indienen en een kostenvergoeding vragen. Voor de 
belastingplichtige zijn de diensten van deze bedrijven gratis, maar wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, moet 
de gemeente het bedrijf een vergoeding betalen. De afhandeling van deze bezwaren is duurder en tijdrovender omdat 
een NCNP-bedrijf er baat bij heeft de gemeente zoveel mogelijk proceshandelingen te laten doen. Zo vragen zij altijd om 
een hoorzitting. Daar komen meerdere proceshandelingen bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van het (pro-
forma) bezwaarschrift en (bij een handhaving) van het bezwaar, het opstellen van een beroepschrift plus het deelnemen 
aan een zitting. Bij een gegrond bezwaar of beroep krijgt een NCNP-bedrijf voor al deze proceshandelingen een 
vergoeding.  
 
  
 
   
 
Kernboodschap 
Met de kostenvergoeding voor de NCNP-bedrijven en de waardeverlagingen naar aanleiding van bezwaar wordt in de 
berekening van de ozb-tarieven rekening gehouden. Uiteindelijk betaalt iedereen mee aan de kostenvergoedingen.  
 
            aantal bezwaren  aantal NCNP bzw   aantal part. bzw     kostenverg. NCNP   verlaging ozb NCNP    verlaging ozb 
part. 
2021               573                     319                      254                         € 43.356                   € 3.771                   € 2.821 
2022               338                     170                      168 
 
In 2021 zijn in totaal 573 bezwaarschriften ingediend waarvan 319 door NCNP-bedrijven. Een kwart van deze 
bezwaarschriften door NCNP-bedrijven is toegekend. Deze circa 80 belastingplichtigen hebben hiervoor gezamenlijk een 



ozb-vermindering van € 3.771 gehad. Gemiddeld komt dit neer op zo’n € 47 euro per toegekend bezwaar. De gemeente 
heeft hiervoor een kostenvergoeding moeten betalen van € 43.356. Kosten die de gemeente niet kwijt is als 
belastingplichtigen zelf bezwaar indienen. Naast de kostenvergoeding is de afhandeling ook veel tijdrovender.  
Uiteindelijk heeft de gemeente € 3.771 minder ozb-opbrengsten en daar bovenop kostte het de gemeente € 43.356 aan 
kostenvergoedingen.  
 
Het aantal particuliere bezwaren was in 2021 lager (254) dan het aantal bezwaren door NCNP-bedrijven. Ook van deze 
particuliere bezwaren heeft een kwart (circa 63) een waardeverlaging ontvangen, met een totaal ozb-
verminderingsbedrag van € 2.821 voor deze toegekende bezwaren samen. Gemiddeld komt dit neer op zo’n € 45,- per 
toegekend bezwaar. Voor de indieners van de bezwaren is dit resultaat vergelijkbaar met dat van de bureaus. Voor de 
gemeente scheelt het echter tienduizenden euro’s, omdat er bij particuliere bezwaren geen kostenvergoeding hoeft te 
worden betaald. Bij de afhandeling van de bezwaren van de NCNP-bedrijven toetsen de taxateurs het bezwaar om te 
kunnen handhaven. Particuliere bezwaren worden na toetsing sneller toegekend.  
 
In januari en februari 2022 zijn op verschillende momenten publicaties via onze website, kranten en social media 
geplaatst om belastingplichtigen te vertellen dat ze gratis en eenvoudig bezwaar kunnen indienen. Dit stond ook vermeld 
op de belastingaanslag zelf. Verder zijn de belastingplichtigen uitgenodigd om, voordat ze bezwaar indienen, eerst 
contact op te nemen met de taxateurs. Van de laatste optie is goed gebruik gemaakt. Het aantal bezwaarschriften ligt dit 
jaar lager (338) dan in 2021 en de helft is ingediend door NCNP-bedrijven. De verwachting is dat de afhandeling van de 
NCNP-bezwaren, ondanks het lagere aantal dit jaar, steeds meer gaat kosten (kostenvergoeding en tijd). Ook duurt het 
voor de particuliere bezwaren veel langer voordat zij antwoord op hun bezwaar krijgen omdat de NCNP-bedrijven op 
zoveel mogelijk proceshandelingen aansturen. We zetten verschillende communicatiekanalen in om het indienen van 
bezwaar zo laagdrempelig en eenvoudig mogelijk te maken om zo het aantal bezwaren van de NCNP-bedrijven in de 
toekomst terug te dringen. 
 
   
 
Financiën 
De kostenvergoedingen en waardeverlagingen van de ozb 2021 zijn verwerkt in de ozb tarieven van 2022. Voor 2022 zijn 
de financiële effecten nog niet inzichtelijk.  
 
   
 
Vervolg 
Naast de diverse mogelijkheden die er al zijn om bezwaar in te dienen, wordt er in 2023 gedurende zes weken vanaf de 
dagtekening van de aanslagen gemeentelijke belastingen op de homepage van de gemeentelijke website een "Bezwaar" 
button geplaatst. Belastingplichtigen kunnen zo eenvoudig zelf bezwaar indienen zonder te hoeven zoeken. Het nieuwe 
taxatieverslag, dat naar verwachting begin 2023 beschikbaar wordt gesteld, bevat een uitgebreide uitleg hoe de WOZ-
waarde tot stand is gekomen. Daarbij wordt ook de onderbouwing van de WOZ-waarde duidelijker weergegeven. 
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