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Onderwerp
- Pro-actieve benadering van eigenaren van woningen aan dijklichamen die conform jurisprudentie en de
gegevens van het waterschap in aanmerking komen voor een vermindering op de aanslag OZB.
- Deze vermindering toe te passen in de vorm van ambtshalve vermindering voor de jaren waarop dit
mogelijk is in de periode 2013-2017;
- De teruggave van de vermindering ten laste te laten komen van de extra belastingopbrengst 2017;
- Kennis te nemen van de vermindering van de verwachte OZB-opbrengst vanaf 2018.

Steenbergen; 30 oktober 2017

Aan de Raad,
Inleiding
Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 4 maart 2016 en de jurisprudentie die daarna door
verschillende rechtbanken en gerechtshoven is geweest, is het noodzakelijk om deze jurisprudentie
landelijk uniform toe te passen bij de WOZ-taxaties met ingang van waardepeildatum 01-01-2017.
De jurisprudentie wijst uit dat bij alle onroerende zaken waarvan een dijklichaam (waterverdedigingswerk)
onderdeel uitmaakt, de waarde van dit dijklichaam bij de WOZ-taxatie buiten aanmerking gelaten moet
worden.
Dit betekent niet dat alle dijkwoningen hiervoor in aanmerking komen. Het criterium is dat een onroerende
zaak (woning) onderdeel uit moet maken van een waterverdedigingswerk dat in beheer is bij het
waterschap. Uit jurisprudentie van het Hof Den Haag van 21 maart 2017 is de reikwijdte van de
waarderingsuitzondering nadrukkelijk beperkt tot het waterverdedigingswerk zelf. Beschermingszones
rond deze waterverdedigingswerken behoren daarmee dus niet tot het uit te zonderen gedeelte. Hoewel
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen zich beraden op een advies
over een wijziging van de regelgeving hierover, zal een eventuele wijziging in ieder geval voor de
eerstvolgende twee belastingjaren nog geen gevolgen hebben.

Pro-actieve benadering van eigenaren van woningen aan dijklichamen
Op basis van Artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken kan een vastgestelde waarde
die onherroepelijk is komen vast te staan, verminderd worden binnen vijfjaren na het nemen van de
beschikking. Op basis van dit artikel geldt dat de nieuwe waarde tenminste 20 procent, met een minimum
van C 5.000,-, lager is dan de eerder (hogere) vastgestelde waarde voor het desbetreffende jaar.
Omdat de termijn reeds verlopen is om bezwaar I beroep aan te tekenen, gaat de gemeente Steenbergen
pro-actief de eigenaren van de woningen die in aanmerking komen voor deze vermindering benaderen.
Bij deze pro-actieve benadering wordt een brief gestuurd naar diegene die voor deze vermindering in
aanmerking komen. In deze opzet gaan wij de eigenaren een brief met nadere tekst en uitleg toe zenden
waarbij de juiste documenten bijgevoegd zijn die enkel nog gedateerd en ondertekend hoeven te worden.
Deze brief wordt in week 44 verzonden.

Op basis van Artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken zijn er 47 woningen die voor
1 of meerdere jaren in aanmerking komen vooreen ambtshalve vermindering. Dit is geheel afhankelijk
wat de waarde is van het vrijgestelde gedeelte en de WOZ-waarde. Dit wordt per jaar beoordeeld, tot
maximaal 5 jaar met terugwerkende kracht (dit is inclusief het huidige jaar 2017).
Middelen
In onderstaand overzicht treft u een inschatting aan wat per jaar de vermindering zal zijn op de opbrengst
OZB eigenaar voor woningen. Dit overzicht betreft een schatting die tot stand is gekomen met de
vrijgestelde waardes van belastingjaar 2017. De tarieven gelden uiteraard wel voor desbetreffende jaar.
De exacte bedragen zullen per geval beoordeeld moeten worden. Er zal, voor zover nu bekend, weinig tot
geen afwijking zijn van het totaalbedrag. Overigens zal het ook zo zijn dat niet iedere woning voor ieder
jaar in aanmerking komt voor de vermindering. Deze details worden uitgezocht bij het proces toepassing
ambtshalve vermindering.

Belastingjaar

Woz-waarde

Tarief OZB

|| Totale vermindering

2017

6 4.760.785,00

0,1299 7o

2016

6 4.760.785,00

0,1328 7o

6 6.184,26
6 6.322,32

2015

6 4.760.785,00

0,13150/0

6 6.260,43

2014
2013

6 4.760.785,00
6 4.760.785,00

0,1270 7o
0,12050/0

6 6.046,20
6 5.736,75

o

o

o

Totaal

6 30.549,96

Voor belastingjaar 2017 is er een extra belastingopbrengst van 6 75.000,- ten opzichte van de begroting
2017. De middelen (verminderingen) gaan daaruit betaald worden.
OZB opbrengst 2018
Binnen de gemeente Steenbergen maken ongeveer 199 woningen onderdeel deel uit van een dijklichaam
(waterverdedigingswerk). Deze woningen zijn bepaald met behulp van de keur en de legger die door het
waterschap is gepubliceerd. Welke invloed dit heeft voor de OZB opbrengst voor belastingjaar 2018 is
moeilijk te zeggen omdat het tarief voor het belastingjaar 2018 nog niet is vastgesteld. Daarnaast zijn nog
niet alle woningen voorzien van een WOZ-waarde 2018.
Op basis van berekening met de kengetallen van het belastingjaar 2017, leidt dit tot een vermindering van
de OZB-opbrengst in 2018 van totaal 6 9.276,87 voor het eigendom van woningen.

Hoogachtend,
de secretaris,
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