
WOZ-waarde in Woningwaarderingsstelsel 

Vanaf 1 oktober 2015 heeft de WOZ-waarde een grotere invloed op de maximaal redelijke 

huurprijs voor huurwoningen. Het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel gaat een 

groter aantal punten baseren op de WOZ-waarde van de woning. In hoofdlijnen betekent dit: 

 een woning krijgt één punt voor elke € 7.900 van de WOZ-waarde;  

 voor de WOZ-waarde gedeeld door de oppervlakte krijgt de woning nogmaals één 

punt per € 120.  

Hoe het systeem precies werkt staat uitgelegd in een circulaire van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Met deze wijziging per 1 oktober 2015 komt een eind aan de "schaarste punten" in het 

woningwaarderingsstelsel voor woningen in aangewezen "schaarste gebieden". 

Met deze wijziging per 1 oktober 2015 hebben veel huurders van woningen in 2016 weer een 

formeel belang bij de WOZ-waarde van hun woning. Immers in 2016 kan de jaarlijkse 

huurverhoging beïnvloed worden door de maximaal redelijke huurprijs die direct samenhangt 

met de WOZ-waarde. Daarom is het van belang dat ook de huurder van woningen de 

mogelijkheid heeft om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. 

Daarom acht de Waarderingskamer het van belang dat vanaf 2016 ook alle huurders van 

woningen (de belanghebbende gebruikers) gewoon binnen de eerste acht weken van het jaar 

weer een WOZ-beschikking krijgen (artikel 24 Wet WOZ). Dit heeft de Waarderingskamer 

eerder ook geadviseerd aan de Minister. 

Door deze WOZ-beschikking heeft de huurder ook de mogelijkheid om bezwaar te maken 

tegen de WOZ-waarde. Door deze WOZ-beschikkingen voor huurders op (ongeveer) 

hetzelfde moment te versturen als de WOZ-beschikking voor eigenaren, heeft de gemeente de 

mogelijkheid bij eventuele bezwaren de bezwaren van huurder en verhuurder gecombineerd te 

behandelen. Immers na uitspraak op bezwaar moet er nog steeds sprake zijn van één WOZ-

waarde voor de huurder en de verhuurder en deze partijen kunnen een tegengesteld belang 

hebben. 

Veel gestelde vragen over de gevolgen van het gebruik van de WOZ-waarde voor het 

bepalen van de maximaal redelijke huurprijs voor woningen: 

Moet de gemeente woningen nu anders afbakenen? 

Nee, De voorschriften van de Wet WOZ veranderen niet. Dus ook de regels voor de 

objectafbakening zijn niet veranderd. Volgens de regels van de Wet WOZ en de 

jurisprudentie moet een zelfstandige woning in de meeste gevallen ook als een zelfstandig 

WOZ-object getaxeerd worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor woningen in een 

zorgcomplex of studentencomplex, wanneer deze woningen in de woning beschikken over 

alle voorzieningen als sanitair en keuken. 

Moet de gemeente hierdoor ook anders taxeren? 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/documenten-en-publicaties/circulaires/2015/07/14/circulaire-aanpassingen-woningwaarderingsstelsel-wws.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/documenten-en-publicaties/circulaires/2015/07/14/circulaire-aanpassingen-woningwaarderingsstelsel-wws.html
http://www.waarderingskamer.nl/default.aspx?sec=content&id=1256


Nee. Er wijzigt niets in de waarderingsvoorschriften. De gemeente kan de WOZ-waarde dan 

ook op de gebruikelijke manier taxeren door vergelijking met marktprijzen. Het effect op de 

huurprijs is niet relevant voor de taxatie. 

Moet de gemeente de huurders een WOZ-beschikking toezenden? 

Ja. De gemeente zal hiervoor jaarlijks de gebruikers een WOZ-beschikking moeten 

toezenden, tegelijkertijd met het toezenden van de WOZ-beschikking aan de eigenaar of in 

ieder geval ook in de eerste acht weken van het jaar. Het toesturen van deze beschikking staat 

immers in artikel 24 van de Wet WOZ en de huurder (belanghebbende gebruiker) zal in veel 

gevallen ook een belang kunnen hebben. 

Ook moet de gemeente de (nieuwe) huurder een WOZ-beschikking toezenden als de huurder 

daarom verzoekt en de gemeente hem niet eerder een WOZ-beschikking heeft toegezonden. 

Waarom is het niet beter om te wachten tot de huurder vraagt om een WOZ-beschikking? 

Met een beschikking op verzoek lopen de bezwaartermijnen voor eigenaar en gebruiker niet 

gelijk terwijl ik bij bijvoorbeeld een voorgenomen toewijzing van een huurdersbezwaar ook 

de eigenaar moet informeren vanwege een tegengesteld belang. Dat verloopt eenvoudiger, 

wanneer de bezwaarperioden parallel lopen. 

Kan een huurder bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking? 

Ja, De huurder kan op de gebruikelijke manier bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op zijn 

WOZ-beschikking. Voor de gemeente is niet relevant wat het effect van de WOZ-waarde op 

de huurprijs is. Bij een eventueel bezwaar beoordeelt de gemeente uitsluitend of de WOZ-

waarde een correcte inschatting is van de marktwaarde op de waarde peildatum. 

Moeten alle huurders van huurwoningen (zowel geliberaliseerd als niet geliberaliseerd) een 

beschikking voor het gebruik ontvangen?  

Ja, Het klopt dat de puntenwaardering en de maximaal redelijke huurprijs alleen gelden voor 

huurwoningen die "niet geliberaliseerd" zijn. Voor een geliberaliseerde woning is het 

puntensysteem daarom inderdaad niet van toepassing en dat betekent dat de huurder in dat 

geval geen belang heeft. Maar als gemeente beschik je niet over de informatie om te 

beoordelen of de woning wel of niet geliberaliseerd is. Daarom is het eenvoudiger om gewoon 

uitvoering te geven aan artikel 24 Wet WOZ en alle belanghebbende gebruikers de WOZ-

beschikking te sturen. 

Moeten ook huurders van bijvoorbeeld garageboxen een WOZ-beschikking krijgen? 

Nee. Artikel 24 verplicht natuurlijk ook voor deze objecten om de belanghebbende gebruiker 

een beschikking te sturen. Wij kunnen ons voorstellen dat de gemeente ervoor kiest voor dit 

soort objecten het versturen van de WOZ-beschikking achterweg te laten. In feite praten we 

dan over objecten met gebruikscode “12” waaronder de garageboxen vallen, maar 

bijvoorbeeld ook recreatiewoningen. De gemeente kan voor dit soort objecten het toesturen 

van de WOZ-beschikking achterwege laten en daarmee vervalt dan ook de noodzaak om de 

informatie over de belanghebbende gebruiker voor dit soort objecten actueel te houden. 



Gaat de huurprijs omhoog of omlaag door het gebruik van de WOZ-waarde? 

Nee. De huurprijs wijzigt niet door de WOZ-waarde. Wel krijgt de woning een ander 

puntenaantal. Dit puntenaantal beïnvloedt de maximaal redelijke huurprijs. De verhuurder kan 

de huurprijs verhogen met de reguliere jaarlijkse huurprijsverhoging. In de meeste gevallen is 

dat per 1 juli. 

Soms zal de huurder de huurprijs of de huurverhoging kunnen verlagen door gebruik van de 

WOZ-waarde. De huurder moet daarvoor de punten van zijn woning weten en de invloed van 

de WOZ-waarde op deze punten. Hij kan het aantal punten en de maximaal redelijke huurprijs 

uitrekenen via de website van de huurcommissie. 

Moet een verhuurder de huurder een puntentelling geven met daarop het (nieuwe 

puntenaantal) en de invloed van de WOZ-waarde op deze punten? 

Nee. Er geldt geen verplichting voor de verhuurder om deze berekening te verstrekken. 

Kan een verhuurder nu ook bezwaar maken omdat hij een hogere WOZ-waarde wil? 

Ja. Er is sprake van een formeel belang bij een hogere WOZ-waarde. De mogelijkheid van 

bezwaar en beroep tegen een te lage WOZ-waarde wordt dan ook expliciet opgenomen in de 

Wet WOZ. Ook hier geldt dat het voor de gemeente bij de beoordeling van een eventueel 

bezwaar niet relevant is wat het effect is op de huurprijs. De gemeente beoordeelt uitsluitend 

of de WOZ-waarde een correcte inschatting is van de marktwaarde van de woning. 

Wat moet een gemeente doen als de huurder en verhuurder tegelijkertijd bezwaar maken? 

Belangrijk is dat de door beide partijen aangedragen grieven goed beoordeeld worden. 

Uiteindelijk zal de taxateur één heroverweging moeten doen van de getaxeerde waarde. 

Immers ook na de bezwaarbehandeling zal voor de huurder en de verhuurder dezelfde WOZ-

waarde gelden. 

Kan de (gemeentelijke OZB) belasting hoger uitvallen als de WOZ-waarde omhoog gaat na 

een bezwaar? 

Ja. Op grond van artikel 18a AWR worden alle opgelegde aanslagen die (mede) gebaseerd 

zijn op de WOZ-waarde in overeenstemming gebracht met de WOZ-waarde, wanneer deze 

verandert. Wanneer de WOZ-waarde na bezwaar tegen een te lage WOZ-waarde wordt 

verhoogd, betekent dit bijvoorbeeld dat de verhuurder niet alleen meer OZB betaalt, maar ook 

een hogere verhuurdersheffing. 

Kan een huurder ook al vóór 1 oktober 2015 om een WOZ-beschikking vragen met beroep op 

deze wijziging van het woningwaarderingsstelsel? 

Ja, in bijzondere gevallen is dat mogelijk. De nieuwe regels voor de puntentelling gaan in op 

1 oktober 2015. Door de nieuwe regels is het mogelijk dat iemand op 1 oktober meer huur 

betaalt dan de maximaal redelijke huurprijs volgens die nieuwe regels. Die huurder 

kan dan per 1 oktober om huurverlaging vragen. Dat aanvragen kan natuurlijk ook al voor 1 

oktober (vanaf 1 juli 2015). Een huurder waar zich dit voordoet kan om een (grotere) 

huurverlaging per 1 oktober te bereiken ook een verlaging van de WOZ-waarde proberen te 

https://www.huurcommissie.nl/


bereiken door het vragen om een WOZ-beschikking en bezwaar maken tegen deze 

beschikking. Naar verwachting zal het aantal huurders waarvoor dit betekenis heeft niet groter 

zijn dan het aantal huurders dat nu al belang heeft bij de WOZ-beschikking in verband met de 

extra punten op basis van de WOZ-waarde in de zogenaamde schaarste gebieden. 

 


