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Geacht college, 

Hierbij wil ik u herinneren aan de verplichting om gegevens beschikbaar te stellen betreffende 
WOZ-objecten die zijn vastgesteld in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet 
WOZ). Uw gegevens worden gebruikt om in het kader van de Financiële-verhoudingswet de 
voorlopige belastingcapaciteit 2019 per 1 januari 2019 en de definitieve belastingcapaciteit 2017 
per 1 januari 2017 te bepalen ter zake van de onroerendezaakbelastingen van uw gemeente.  
De belastingcapaciteit is een van de verdeelmaatstaven voor het gemeentefonds. 

Alle gemeenten zijn sinds 1 september 2018 aangesloten op de LV WOZ. Het CBS zal op basis van de 
in de LV WOZ beschikbare gegevens de voorlopige belastingcapaciteit 2019 en de definitieve 
belastingcapaciteit 2017 vaststellen waarbij wij ervan uitgaan dat uw gemeente binnen de 
wettelijke termijn de benodigde data heeft geleverd aan de LV WOZ. De uitvraag van de data zal 
rond 1 mei 2019 plaatsvinden. 

De bijtelling voor nog niet beschikte WOZ-objecten of nog niet in de LV WOZ verwerkte 
beschikkingen zal door het CBS worden ingeschat op basis van in de voorgaande periode 
vastgestelde waarde van deze objecten. Wij gaan ervan uit dat de gegevens in de LV WOZ een 
afspiegeling zijn van de eigen WOZ-registratie waarbij de status van het WOZ-object en de 
vrijstellingscode voor OZB-heffing juist geregistreerd staan. De vastgestelde belastingcapaciteit zal 
inclusief de bijtelling ter goedkeuring aan u worden voorgelegd. U kunt de vastgestelde 
belastingcapaciteit laten aanpassen door een correctie op de bijtelling van de woningen en/of  
de niet-woningen door te geven. De resultaten zullen dan opnieuw ter goedkeuring aan u worden 
voorgelegd.  

Mocht u het mandaat voor het goedkeuren van de belastingcapaciteit hebben gedelegeerd,  
dan vernemen wij graag welke instantie het betreft en of dit voor zowel de voorlopige als de 
definitieve vaststelling geldt. De vastgestelde belastingcapaciteit wordt dan naar deze instantie 
gestuurd. Het e-mailadres is: woz@cbs.gemnet.nl.  
 
Hoogachtend, 
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