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Besluitenlijst bestuurlijk  overleg WOZ 

- De besluitenlijst van het bestuurlijk overleg over WOZ-aangelegenheden (BO WOZ) wordt kort na 

het bestuurlijk overleg op rijksoverheid.nl gepubliceerd. 

 

 Evaluatie besluit proceskosten bestuursrecht 

- Het Besluit proceskosten bestuursrecht wordt geëvalueerd. De evaluatie zal vroeg in 2017 

plaatsvinden zodat, mochten de resultaten daartoe aanleiding geven, het wijzigingsbesluit per 

2018 inwerking kan treden. Indien de halfjaarlijkse inventarisaties van de Waarderingskamer 

daartoe aanleiding geven , wordt er eerder actie ondernomen. 

 

Realisatie Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) 

- Na de zomer wordt op basis van de ervaringen met het aansluiten van de koplopergemeenten 

per leverancier een realistische planning opgesteld voor de aansluiting van gemeenten op de LV 

WOZ. 

 

Governance LV WOZ 

- Het ministerie van Financiën is in de implementatiefase van de LV WOZ opdrachtgever. In de 

beheerfase is het ministerie van Financiën eigenaar en systeemverantwoordelijke voor de LV 

WOZ. 

 

Inwerkingtreding wijziging Wet WOZ in verband met openbaarheid WOZ-waarde en enkele 

technische aanpassingen 

- Besloten is voorlopig te koersen op 1 oktober 2016 als datum voor de openbaarmaking van de 

WOZ-waarde van woningen, maar een definitief besluit wordt pas na de zomer 2015 genomen. 

De verwachting is dat er dan meer duidelijkheid bestaat over de voortgang en planning van het 

aansluiten van gemeenten op de voorziening en of een substantiële vulling (circa 70% van de 

objecten) op 1 oktober 2016 haalbaar is. 

- Inwerkingtreding van enkele andere technische aanpassingen uit de wijzigingswet kan thans per 

Koninklijk Besluit in gang worden gezet. 

- Op verzoek van de minister van BZK wordt onderzocht welke belemmeringen er zijn om WOZ-

waarden als open data beschikbaar te stellen en hoe zich dat verhoudt tot de openbaarheid van 

de WOZ-waarde. 

- De deelnemers aan het overleg gaan akkoord met de financiering van het loket conform de 

huidige verdeelsleutel van de LV WOZ met ingang van januari 2017. Het ministerie van Financiën 

neemt de kosten voor exploitatie en beheer in de tussenliggende periode voor zijn rekening. 

-  Aan de ambtelijke Werkgroep WOZ wordt gevraagd, vanwege een aantal nieuwe toetreders op 

het WOZ terrein,  de verdeelsleutel van de WOZ-kosten opnieuw te bezien en hierop in het 

volgende bestuurlijk overleg terug te komen. 

 

Woningwaarderingstelsel en aanpak knelpunten uitvoering wet WOZ en gemeentelijke 

belastingheffing 

- De ambtelijke Werkgroep WOZ komt met een voorstel voor de aanpak van mogelijke knelpunten 

bij het gebruik van de WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel.  

- De ambtelijke Werkgroep WOZ komt tevens zo spoedig mogelijk met suggesties en een helder 

tijdpad voor de uitwerking van de VNG-voorstellen voor een aanpak van de praktische 

knelpunten bij de uitvoering van de Wet WOZ  en de gemeentelijke belastingen. 
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