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Uw kenmerk 

Onderwerp 
Schriftelijke vragen WOZ bezwaren 

Bijlage Geachte heer De Wit, 

In antwoord op uw vragen delen wij u het volgende mede: 

Vraag 1: Hoeveel WOZ-waarde bezwaarschriften werden vorig jaar bij 
de RBG ingediend en hoeveel daarvan waren uit Delft afkomstig? 
In 2019 zijn er 1.635 WOZ-bezwaarschriften ingediend bij de RBG waarvan 
784 vanuit de gemeente Delft. Van het totaal aantal bezwaarschriften is er 
42% ingediend door no cure no pay bureaus. 

Vraag 2: Hoeveel is door de RBG groep in totaal in 2018 en 2019 aan 
WOZ-waarde proceskosten betaald? 
In 2018 heeft de RBG in totaal € 88.600 en in 2019 € 95.300 betaald aan 
proceskosten. 

Vraag 3: Hoeveel is door de RBG betaald aan proceskosten van 
Delftse WOZ-waarde bezwaren? En welk deel hiervan is betaald aan 
no-cure-no-pay-bureaus? 
Er is 226 keer een betaling gedaan door de RBG. Er is niet apart 
geregistreerd of dat voor Delft of andere gemeenten is. Gemiddeld is€ 458 
uitbetaald. 

Vraag 4: Los van de WOZ-waarde proceskosten kost het de RBG extra 
inzet wegens extra bezwaren, hoorzittingen en rechtszaken. Kan ik een 
inschatting krijgen van de hoogte van de kosten welke aan Delft 
doorberekend worden? 
Alle bezwaren zijn afgehandeld binnen de reguliere bedrijfsvoering en 
binnen het beschikbare budget. Er zijn aan de deelnemers in de RBG geen 
extra kosten in rekening gebracht. 

Vraag 5: Hoeveel Delftse WOZ-waarde bezwaarschriften werden in 
2018 en 2019 niet binnen de wettelijke termijn afgehandeld? Wat waren 
de vergoedingen hiervoor? 
Alle bezwaarschriften WOZ van onze deelnemers zijn binnen de wettelijke 
termijn afgehandeld. 
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Vraag 6: Is het mogelijk om het Taxatieverslag Woning direct bij de 
Delftse aanslag mee te sturen? 
In theorie kan het taxatieverslag meegestuurd worden met de aanslag, 
maar het werkt kostenverhogend. De Waarderingskamer verplicht de RBG 
al deze taxatieverslagen digitaal via MIJNRBG en MijnOverheid aan te 
bieden. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 

a 1. van Bijsterveldt-Vliegenthart 
, secretaris 

dr. M. Berger, l.s. 
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