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onderwep  Bepaling belastingcapaciteit 2022 voorlopig en 2020 definitief 

datum  28 januari 2022 

 
Geacht college, 

Het CBS stelt de voorlopige belastingcapaciteit 2022 en de definitieve belastingcapaciteit 2020 vast. Dit 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 belastingcapaciteit is een van de verdeelmaatstaven voor het gemeentefonds en wordt geleverd aan het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitvraag van de data zal in de eerste week van 
mei 2022 plaatsvinden. 

De bijtelling voor nog niet beschikte WOZ-objecten of nog niet in de LV WOZ verwerkte beschikkingen zal, 
indien nodig, door het CBS worden ingeschat op basis van de in de voorgaande periode vastgestelde waarde 
van deze objecten. De vastgestelde belastingcapaciteit zal u ter kennisgeving worden toegestuurd in de 
maanden juni en juli. Wij gaan ervan uit dat uw gemeente binnen de wettelijke termijn de benodigde data 
heeft geleverd aan de LV WOZ en dat deze data een afspiegeling zijn van de eigen WOZ-registratie waarbij de 
status van het WOZ-object en de vrijstellingscode voor de OZB-heffing correct geregistreerd staan. 

Mocht u zich niet kunnen vinden in de vastgestelde belastingcapaciteit vermeld in de brieven van juni en juli 
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. 
 
Indien u het mandaat voor de controle van en de reactiebevoegdheid op de belastingcapaciteit heeft 
gedelegeerd, dan vernemen wij graag, met vermelding van uw gemeentenaam en gemeentenummer,  
welke instantie het betreft en of dit voor beide verwerkingsjaren geldt. De brief met de vastgestelde 
belastingcapaciteit wordt dan naar deze instantie gestuurd. Uw reactie kunt u sturen naar: woz@cbs.nl. 
 
De procedure, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is aangepast.  
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, 
 

 
Dr. H. Verduin 

Directeur Statistieken Leefomgeving 
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