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Onlangs heeft u de gemeenteraad laten weten dat voor alle Amsterdamse woningen 

die op erfpachtgrond staan de WOZ-waarde eenmalig met 2% wordt verlaagd. Deze 

verlaging wordt toegepast naar aanleiding van een recente uitspraak van de rechtbank 

Amsterdam (07-12-2018, zaaknummer AMS 18/1696).  

 

De gemeente heeft tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld. Als 

de uitspraak in hoger beroep of het aangekondigde gemeentelijke onderzoek uitwijst 

dat (groepen) bewoners eigenlijk een grotere korting hadden moeten krijgen dan vindt 

Vereniging Eigen Huis dat zij daar nog in 2019 van moeten kunnen profiteren. Zij 

kunnen dat echter niet meer afdwingen als de bezwaartermijn van zes weken na de 

afgifte van de beschikking is verlopen. Daarom verzoeken wij u nu reeds toe te zeggen 

dat u de WOZ-waardes voor 2019 zult corrigeren als de uitspraak of het onderzoek 

hiertoe aanleiding geeft. 

 

De rechter gaf in de hiervoor bedoelde uitspraak aan dat er twijfel was gezaaid of de 

door de gemeente gehanteerde correctie wel juist is en verlaagde de WOZ-waarde van 

de woning. De Rechtbank heeft zelf de WOZ-waarde schattenderwijs ca. 1% lager 

vastgesteld. Aangezien de erfpachtcorrectie wordt toegepast voor de WOZ-waardering 

van alle woningen op erfpacht, heeft de rechterlijke uitspraak voor al die woningen 

gevolgen.  

 

Gezien de huidige stand van zaken vindt Vereniging Eigen Huis het begrijpelijk dat u 

een standaardkorting toepast. Maar als de uitspraak in hoger beroep en/of het 

gemeentelijke onderzoek uitwijzen dat (groepen) bewoners eigenlijk een grotere 

korting hadden moeten krijgen dan zou dat met terugwerkende kracht moeten worden 

doorgevoerd.  
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Wij verzoeken u om binnen 2 weken na dato van deze brief aan te geven of u bereid 

bent om aan ons verzoek te voldoen. Indien u hier niet aan kunt of wilt voldoen dan 

zullen wij onze Amsterdamse leden adviseren om pro forma bezwaar tegen hun WOZ-

beschikking van 2019 in te stellen om hun rechten veilig te stellen.  

 
 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

 

drs. Nico W. Stolwijk 

manager Belangenbehartiging  

 

 


