
Beantwoording vraag over opties terugbetaling OZB 2019

Vraag:  Het college stelt voor om het tarief OZB 2020 voor woningen zowel structureel als incidenteel 
(terugbetaling over 2019) te corrigeren.   Aan de unanieme motie van de raad om de  teveel betaalde 
OZB in 2019 aan de inwoners terug te geven wordt  geen gehoor gegeven. Wel wordt gehoor 
gegeven aan de wens van de raad om de teveel betaalde OZB over 2019 te compenseren.  Uw raad 
heeft gevraagd om  helder aan te geven waarom terugbetaling in 2019 niet lukt en een specificatie 
van de kosten te laten zien als wel tot terugbetaling in 2019 wordt overgegaan.

Door het college zijn 2 opties onderzocht:
1. Terugbetaling OZB in 2019 via correctie OZB tarief 2019
2. Terugbetaling OZB in 2020 via correctie OZB tarief 2020

De twee  opties zijn beoordeeld op proces, risico’s en kosten:

Correctie OZB 
in 2019

Correctie OZB 
in 2020

Proces      -       +

Risico’s      -       +

Kosten      -       +

- =  nadeel
+      =  voordeel

Kijkende naar de voor- en nadelen komt de optie 2 “Terugbetaling OZB in 2020 via correctie OZB 
tarief 2020” als beste optie naar voren.
Deze optie scoort qua proces, risico’s en kosten beter dan optie 1. Met deze optie wordt tegemoet 
gekomen aan de wens van de raad om de teveel betaalde OZB over 2019 te compenseren.  Dit 
gebeurt echter in 2020 in plaats van 2019. 

Proces
Optie 1: 
De doorlooptijd voor terugbetaling is 2019 is lang. omdat dit verschillende stappen en acties vraagt. 
U kunt hierbij denken aan een raadsbesluit aanpassen verordening OZB 2019, overleg met 
leverancier van het belastingpakket, herinrichten proces t.b.v.  herberekening,  verzending 
belastingaanslag, diverse interne controles,  etc.  Vanwege de lange looptijd kan terugbetaling in 
2019 op z’n vroegst plaatsvinden in december 2019.

Optie 2:
Terugbetaling in 2020 is eenvoudig aangezien deze meegenomen kan worden in de reguliere 
processen voor de aanslagoplegging gemeentelijke belastingen van 2020. De verrekening vindt plaats 
bij de belastingaanslag 2020. Daarnaast is het een zuivere compensatie, door op object/aanslag 
niveau te corrigeren. 

Risico’s
Optie 1:
De risico’s bij deze optie zijn groot. Het relatief kleine team Belastingen dient in 2019 naast het 
verbeterproces WOZ herwaardering , de voorbereidingen voor de overgang naar Veenendaal en de 
voorbereidingen aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2020 ook nog als extra proces de 
uitbetaling correctie OZB 2019 te verzorgen. Dit vraagt meer capaciteit, geeft meer werkdruk en 
verhoogt de kans op fouten. 



Tot slot brengt terugbetaling in 2019 risico’s met zich mee omdat op niveau van iedere aanslag een 
herberekening (incl. gegronde bezwaren) dient plaats te vinden. Deze herberekening is het beste te 
maken als alle bezwaren van 2019 zijn afgerond (planning december 2019). 

Optie 2:
Bij terugbetaling in 2020 zijn de risico’s klein aangezien deze meegenomen kunnen worden in de 
reguliere processen voor de aanslagoplegging gemeentelijke belastingen van 2020.

Kosten
Optie 1:
Bij deze optie zullen extra kosten worden gemaakt vanwege o.a. inhuur personeel, kosten leverancier 
aanpassen belastingpakket, kosten leverancier verzending belastingaanslag en portikosten. Wij 
hebben geen specificatie van de kosten gemaakt. Wij verwachten dat de kosten tussen 15.000 en 
20.000 euro bedragen. 

Optie 2:
Bij deze optie zijn er geen extra kosten aangezien uitbetaling plaatsvindt via de reguliere 
aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2020.

Conclusie
Met ons voorstel tot compensatie van de teveel betaalde OZB in 2020 zijn geen extra kosten en 
risico’s gemoeid terwijl wel hetzelfde effect namelijk compensatie wordt bereikt.

Bijlage
Als bijlage is de unanieme motie van de raad van 21 maart 2019 bijgevoegd.


