
Inleiding
Op dit moment voeren de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg de 
belastingtaken nog gezamenlijk uit, waarbij de aansturing van het belastingteam bij 
de gemeente Scherpenzeel ligt. Het voornemen is om per 1 januari 2020 de 
basisregistratie BAG/WOZ en de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen 
bij de  gemeente Veenendaal onder te brengen.

Check belastingen: niet alles op orde 
Om een soepele overgang naar Veenendaal te bewerkstellingen is het belangrijk 
dat de basis op orde is. Dit betekent dat alle gegevens actueel moeten zijn en er 
geen achterstallige werkzaamheden overgedragen worden. 
Daarom hebben we een data-analyse laten uitvoeren op de bestanden die in beheer 
zijn bij het team belastingen. In deze analyse is geconstateerd dat in de WOZ-
administratie er mutaties ontbreken en daarmee niet overeenstemmen met de 
brongegevens in het kadaster en de BAG. 

Momenteel onderzoek naar precieze omvang 
De onvolledigheid van de WOZ-administratie betreft voornamelijk objecten waar de 
afgelopen drie jaar sprake is geweest van nieuw- of verbouwactiviteiten. Op dit 
moment wordt onderzocht hoe groot het aantal objecten is, waarbij de 
belastingheffing niet (of niet juist) heeft plaatsgevonden. Als dit duidelijk is, ontstaat 
er ook zicht op de omvang van de nog niet geinde belastingen. 

Gevolgen 
Het niet “bij” zijn met de WOZ-bestanden heeft verschillende gevolgen: 

 Inwoners en bedrijven: er zullen (aanvullende) aanslagen volgen 
Een gevolg voor de inwoners en bedrijven is dat er over de periode 2017-
2019 nog aanslagen voor woningen en niet-woningen opgelegd zullen 
worden wanneer blijkt dat de aanslag niet is opgelegd. 

 Waarderingskamer: nauwe samenwerking en uitgestelde inspectie  
Het proces van herwaardering (ten behoeve van het belastingjaar 2020) kan 
niet starten als niet alle gegevens actueel zijn. Verder zijn er nadere 
afspraken gemaakt met de Waarderingskamer. Zij waren voornemens op 
korte termijn een inspectie ter plaatse te doen. Nu is met de 
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Waarderingskamer afgesproken dat ze de inspectie uitvoeren als de 
herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd.

 Op korte termijn extra werk: op orde brengen WOZ-administratie 
Er is een adequate en spoedige inhaalslag op de WOZ-administratie nodig. 
Zo zijn we in staat om de belastingsamenwerking met Veenendaal te laten 
slagen.

Aanpak: onderzoeken, vaststellen en herstellen
Het college heeft een aanpak vastgesteld. Deze bestaat uit:

 een onderzoek uit te voeren naar de omvang en de oorzaak;
 het op korte termijn op orde brengen van de WOZ-administratie; 
 de uit het bovenstaande volgende in een aanvullende aanslagoplegging te 

herstellen; Daarbij met aandacht en zorgvuldig te communiceren; 
 nauwe samenwerking met de Waarderingskamer te bewerkstellingen ten 

behoeve van een juiste herwaardering (voor 2020) en de volledigheid van 
de WOZ-administratie. 

 intensief contact onderhouden met Veenendaal voor een volledige en goede 
overdracht. 

Gezien de geplande belastingsamenwerking met Veenendaal en het belang om 
duidelijkheid te scheppen naar inwoners en bedrijven, wordt ingezet om de WOZ-
administratie spoedig en adequaat op orde te brengen. Daarom is besloten extra 
capaciteit in te schakelen.  

Financiële consequenties
De kosten voor deze herstelwerkzaamheden zijn in totaal geraamd op € 110.000 
euro. Omdat deze kosten niet zijn begroot worden ze verwerkt in de 2e Firap 2019. 
De kosten hebben ook betrekking op de gemeente Woudenberg. Gemeente 
Scherpenzeel zal € 75.000 voor haar rekening nemen, de gemeente Woudenberg 
draagt voor € 35.000 euro bij in de kosten. Het opleggen van aanvullende 
aanslagen leidt ook tot extra inkomsten voor de gemeenten.


