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1. Ontstaan en loop van het geding 

Ingevolge de Wet waardering onroerende zaken (hierna: de Wet WOZ) heeft verweerder de 
waarde van de onroerende zaak · te Daarlerveen vastgesteld bij beschikking van 
23 december 2020. Daarbij is de waarde vastgesteld op€ 195.000 per waardepeildatum 
l januari 2019 voor het belastingjaar 2020. Tegelijk met deze beschikking heeft verweerder 
eiser voor het belastingjaar 2020 een aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) opgelegd van 
€ 310,83. 

Bij uitspraak op bezwaar van 23 december 2020 heeft verweerder het tegen de beschikking 
gemaakte bezwaar gegrond verklaard en de waarde gewijzigd naar€ 185 .000 per 
waardepeildatum l januari 2019 voor het belastingjaar 2020. 

Tegen deze uitspraak op bezwaar is beroep ingesteld. Verweerder heeft een verweerschrift 
ingediend. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op l O mei 2021. Eiser heeft zich laten 
vertegenwoordigen door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen 
door A.L.M. Keeris, gediplomeerd WOZ-taxateur. 

De rechtbank heeft vervolgens het onderzoek gesloten. 

2. De feiten 

Eiser is eigenaar van de onroerende zaak te Daarlerveen (hierna: de onroerende 
zaak). Deze onroerende zaak betreft twee-onder-een- kapwoning, bouwjaar 1920, met een 
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inhoud van 335 m3 en een kaveloppervlakte van 589 m2• Bij de onroerende zaak horen een 
berging, garage, dakkapel en 2 carports. 

Van deze onroerende zaak is geen op of rond de peildatum gerealiseerde verkoopprijs 
bekend. 

3. Het geschil 

In geschil is de waarde van de onroerende zaak per waardepeildatum 1 januari 2019. 

Eiser heeft aangevoerd dat de waarde niet hoger kan zijn dan€ 3.534 dan wel€ 145.000 
vanwege de staat van de met houten balken gestutte woning ten gevolge van verschillende 
zettingen en scheurvorming. Hierbij is verwezen naar publicaties over schademeldingen van 
bewoners en ondernemers langs het kanaal Almelo-de Haandrik. 
Gelet op deze gebreken kan met de door verweerder toegepaste vergelijkingsmethode er niet 
van worden uitgegaan dat de WOZ-waarde correct is vastgesteld. 
Hierbij verwijst eiser ook naar de Rapportage Bouwkundige Opname van het op 7 augustus 
2019 door Vermeer Expertise B.V. uitgevoerde onderzoek inzake onderhavig object, waaruit 
volgt dat de woning inmiddels met zware balken houten balken rondom wordt gestut. Met 
het verlopen van de tijd neemt de schade aan de woning toe, niet bekend is wanneer het 
verzakken van de woning stopt en wat er uiteindelijk van de woning overblijft, aldus eiser. 

Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat de waarde niet te hoog is. Ter 
onderbouwing heeft verweerder bij het verweerschrift een taxatierapport overgelegd. 

Voor een meer uitvoerige weergave van de standpunten van partijen verwijst de rechtbank 
naar de gedingstukken. 

4. Beoordeling van het geschil 

Ingevolge artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ wordt de waarde van de onroerende zaak 
bepaald op de waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle 
en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de 
zaak in de staat waarin die zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou 
kunnen nemen. Deze waarde is naar de bedoeling van de wetgever "de prijs welke door de 
meestbiedende koper besteed zou worden bij aanbieding ten verkoop op de voor de zaak 
meest geschikte wijze na de beste voorbereiding" (Kamerstukken II 1992/93, 22 885, nr. 3, 
blz. 44, te raadplegen op www.statengeneraaldigitaal.nl). 

De waarde wordt ingevolge artikel 4, eerste lid onder a, van de Uitvoeringsregeling instructie 
waardebepaling Wet waardering onroerende zaken (de Uitvoeringsregeling) bepaald door 
middel van een methode van systematische vergelijking met woningen waarvan 
marktgegevens beschikbaar zijn (vergelijkbare objecten). 

Benadrukt dient evenwel te worden dat vorenbedoelde Uitvoeringsregeling voor de 
onderbouwing en uitvoering van de waardebepaling weliswaar hulpmiddelen bevat om te 
bereiken dat het wettelijk waardebegrip van artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ wordt 
gehanteerd, maar dat de toetssteen uiteindelijk de waarde blijft zoals in dat artikellid 
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omschreven, en dat de waarde ook op andere manieren kan worden bepaald (Hoge Raad 
29 november 2000, nr. 35 797, ECLI:NL:HR:2000:AA8610 en Hoge Raad 11 juni 2004, 
nr. 39 467, ECLI:NL:HR:2004:AP1375). 

Verweerder dient aannemelijk te maken dat hij de waarde van de onroerende zaak niet op 
een te hoog bedrag heeft vastgesteld. Verweerder heeft daartoe verwezen naar het in beroep 
overgelegde taxatietapport, opgesteld door G. Visbeen-Stolk, gediplomeerd WOZ-taxateur. 
In dit rapport wordt geconcludeerd tot een waarde van de onroerende zaak op de 
waardepeildatum van€ 185.000. In het rapport zijn de transactiecijfers opgenomen van een 
drietal ter vergelijking met de woning opgevoerde objecten zijnde Kerkstraat 10, 
De Sluis 44 en Meeuwenweg 7, allen gelegen te Daarlerveen. 

Tussen partijen is niet in geschil dat de woning schade heeft door verzakking en dat hieraan 
een waardedruk moet worden toegekend, maar zij verschillen van mening over de hoogte 
van deze waardedruk. 

Volgens verweerder is rekening gehouden met schade aan de woning en het feit dat de 
woning met balken is gestut en het negatieve imago als gevolg van bodemdaling. Vanwege 
de scheurvorming in de garage en carports is de kwaliteit- en onderhoudsstaat op 1 (slecht) 
gekwalificeerd en met 30% gecorrigeerd. Om het risico op bodemdaling tot uitdrukking te 
brengen is aan de ligging de kwalificatie l (slecht) toegekend en een correctie van 20% 
toegepast. Ter zitting heeft de gemachtigde van verweerder gesteld dat hiermee de totale 
waardedruk van€ 45.000 à€ 50.000 in aanmerking is genomen voor de schade aan en de 
verzakking van de woning. 

Met de hiervoor vermelde onderbouwing heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank 
niet aannemelijk gemaakt dat voldoende rekening is gehouden met de waardedruk die 
voortvloeit uit de verzakking. Hierbij neemt de rechtbank het volgende in aanmerking. 

Verweerder heeft de onroerende zaak vergeleken met objecten met dezelfde ligging aan het 
kanaal (Kerkstraat 10) en een betere ligging (De Sluis 44 en Meeuwenweg 7), maar geen van 
deze objecten heeft schade in verband met bodemdaling. Weliswaar heeft verweerder 
correcties toegepast vanwege de slechte ligging, kwaliteit en staat van onderhoud van de 
onroerende zaak, maar onvoldoende inzichtelijk is op grond waarvan deze correcties de 
waardedruk als gevolg van de schade aan de woning weergeven. De woning is door 
verweerders taxateur niet inpandig opgenomen. Verweerders verklaring ter zitting dat een 
inschatting is gemaakt op basis van de schade-opname zoals opgenomen in het door eiser 
ingebrachte rapport d.d. 7 augustus 2019 van Vermeer Expertise B.V. en op basis van de 
binnen de gemeente aanwezige kennis op dit punt, acht de rechtbank in dit kader 
onvoldoende. De rechtbank vindt daarom dat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat 
de beschikte waarde niet te hoog is. 

Eiser heeft evenmin aannemelijk gemaakt dat de waarde van de onroerende zaak 
€ 3.534, dan wel€ 145.000 is. De primair gestelde waarde van€ 3.534 is gebaseerd op louter 
de agrarische waarde van de kavel. De rechtbank volgt dit niet, nu eiser niet aannemelijk 
heeft gemaakt dat aan de woning thans geen enkele waarde meer toekomt en dat ook het 
perceel niet anders kan worden gebruikt dan agrarisch. Ook de subsidiair gestelde waarde zal 
de rechtbank niet volgen, nu de berekening hiervan onder meer is gebaseerd op een inhoud 
van de woning van 290 m3• Niet gebleken is dat de door verweerder gehanteerde inhoud van 
het woningdeel van de onroerende zaak van 335 m3, welke is nagemeten aan de hand van de 
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bouwtekeningen, en waarbij een eerder niet meegenomen aanbouw is meegeteld, onjuist is. 
De enkele stelling van eiser dat in voorgaande jaren werd uitgegaan van 290 m3 leidt niet tot 
een ander oordeel. 

Nu geen van partijen de waarde van de onroerende zaak aannemelijk heeft gemaakt, bepaalt 
de rechtbank, met inachtneming van wat partijen over en weer in het geding hebben 
gebracht, de waarde van de onroerende zaak op de waardepeildatum in goede justitie op 
€ 150.000. 

Uit het bovenstaande volgt dat het beroep gegrond is. 

5. Proceskosten 

De rechtbank veroordeelt verweerder in de door eiser gemaakte proceskosten. Deze kosten 
stelt de rechtbank op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) voor de door 
een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand vast op€ 1.068,- (1 punt voor het indienen 
van het beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter zitting, waarde per punt€ 534,-, 
wegingsfactor 1 ). 
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6. Beslissing 

De rechtbank: 
verklaart het beroep gegrond; 
vernietigt de uitspraak op bezwaar; 
stelt de waarde van de onroerende zaak - Daarlerveen per 
waardepeildatum 1 januari 2019 vast op€ 150.000; 
vermindert de OZB-aanslag dienovereenkomstig; 
bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van de vernietigde uitspraak op 
bezwaar; 
draagt verweerder op het door eiser betaalde griffierecht van€ 48,- aan hem te 
vergoeden; 
veroordeelt verweerder in de proceskosten van eiser tot een bedrag van E 1.068. 

Deze uitspraak is gedaan door mr. A.M. den Duik, rechter, in aanwezigheid van 

mr. A. Landstra, griffier op ;f:" ,l, AUG ZOZ1 
De uitspraak wordt openbaar gemaakt op de eerstvolgende donderdag na deze datum 

De griffier . b . ~- ~ is tuten staat d . ~ .- / - / e mtspra k _,,,/-7 / ,,/ a te ondert k ,,,.,, / _ ____,__-- 
e enen. /,....- Re~_..- ~ /ht 

Afschrift verzonden op: 
2 AUG 2021 

Rechtsmiddel 
Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken na de dag van verzending daarvan hoger beroep 
worden ingesteld bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 


