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Geachte heer, mevrouw, 

 
Via deze brief willen we u informeren over het proces rondom het vaststellen van de voorlopige 
belastingcapaciteit 2023 en de definitieve belastingcapaciteit 2021. U ontvangt deze brief omdat u bij ons 
geregistreerd staat als contactpersoon. 
 
De belastingcapaciteit is een van de verdeelmaatstaven voor het gemeentefonds en wordt geleverd aan het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  
 
Het CBS stelt de voorlopige belastingcapaciteit 2023 en de definitieve belastingcapaciteit 2021 vast in het 
kalenderjaar 2023. De vaststelling vindt plaats op basis van de in de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) 
beschikbare gegevens betreffende de WOZ-objecten die zijn vastgesteld in het kader van de Wet waardering 
onroerende zaken (Wet WOZ). De uitvraag van voorlopige belastingcapaciteit 2023 zal in de eerste week van  
mei 2023 plaatsvinden. 
Voor nog niet beschikte WOZ-objecten of nog niet in de LV WOZ verwerkte beschikkingen zal het CBS de 
waarden schatten op basis van de in de voorgaande periode vastgestelde waarde van deze objecten.  
 
Wij gaan ervan uit dat de bij uw organisatie aangesloten gemeente(n) binnen de wettelijke termijn de 
benodigde data heeft geleverd aan de LV WOZ en dat deze data een afspiegeling zijn van de WOZ-registratie 
waarbij de      status van het WOZ-object en de vrijstellingscode voor de OZB-heffing correct geregistreerd staan. 
 
De door het CBS vastgestelde belastingcapaciteit zal u ter kennisgeving worden toegestuurd in de 
periode juni en juli 2023. Indien u het mandaat voor de controle van en de reactiebevoegdheid op de 
belastingcapaciteit heeft verkregen van één of meerdere gemeenten, dan ontvangen wij graag van u 
een overzicht van de aangesloten gemeente(n) en het gemeentenummer, en of dit voor beide 
verwerkingsjaren geldt. Uw reactie kunt u sturen naar: woz@cbs.nl. 
 

Mocht u zich na controle niet kunnen vinden in de door het CBS vastgestelde belastingcapaciteit dan kunt 
u binnen een vastgestelde termijn een wijziging opgeven. Het CBS zal deze wijziging verwerken. De 
werkwijze van het doorgeven van de eventuele correcties zal in de brieven worden toegelicht. Het 
accorderen van de vastgestelde belastingcapaciteit is niet meer nodig. Een toelichting op de procedure 
kunt u vinden op onze website: https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers- 
enquetes/decentrale-overheden/vastgoed-overheden/waardering-onroerende-zaken--woz-- . 

 

Hoogachtend, 
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Den Haag Heerlen Bonaire 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP Den Haag CBS-weg 11 | 6412 EX Heerlen Blv. Gobernador N. Debrot 67, 
Postbus 24500 | 2490 HA Den Haag Postbus 4481 | 6401 CZ Heerlen Unit 203 | Kralendijk | Bonaire 
+31 70 337 38 00 +31 45 570 60 00 +599 717 86 76 

 

http://www.cbs.nl/
mailto:woz@cbs.nl
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/decentrale-overheden/vastgoed-overheden/waardering-onroerende-zaken--woz--
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/decentrale-overheden/vastgoed-overheden/waardering-onroerende-zaken--woz--

