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Geachte heer, mevrouw,

Uiterlijk in2022 moeten alle WOZ-taxaties van de woningen op basis van een wettelijke verplich-

ting gebaseerd zijn op gebruiksoppervlakte 1m2). Momenteel waardeeft BsGW de woningen op

basis van inhoud 1m3;. ltet zoals bij andere gemeenten en samenwerkingsverbanden dient BsGW

vôór2022 de transitie te maken waarbij het registreren en waarderen op bruto inhoud wordt

omgezet naar gebruiksoppervlakte. Het is daarbij van groot belang dat de kwaliteit van de WOZ-

taxaties geborgd blijft. Pas na toestemming van de Waarderingskamer mag BsGW de WOZ-

beschikkingen en belastingaanslagen versturen. Indien we niet kunnen aantonen dat we voldoen

aan de wettelijke kwaliteitseisen dan krijgen we hiervoor geen toestemming.

Op 31 oktober 2018 heeft BsGW tijdens een themabijeenkomst met de BAG-medewerkers en de

contractmanagers van de bij BsGW aangesloten gemeenten gesproken over de wijze van aanpak

van het in beeld brengen van de gebruiksoppervlaktes op WOZ-onderdeelniveau. Tijdens dit con-

structieve overleg is ambtelijk afgesproken dat BsGW de regie op zich neemt voor deze registra-

tie.
Op 13 december 2018 heeft het algemeen bestuur van BsGW deze afspraak bestuurlijk bekrach-

tigd en daarmee besloten om de uitvoering van de wettelijke verplichting voor de waardering van

woningen op basis van de gebruikersoppervlakte te beleggen bij BsGW en de kosten van het

transitietraject individueel te verrekenen met de gemeenten.

In aansluiting op dit overleg en het besluit van het algemeen bestuur van BsGW ontvangt u bij-
gaand het voorstel voor de transitie van inhoud naar gebruiksoppervlakte van de woningen in uw

gemeente, zoals deze door BsGW wordt uitgevoerd.

BSGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen ¡s een zelfstandig samenwerkingsverband van 28 Limburgse
gemeenten en het Waterschap Limburg. BSGW voert namens deze deelnemers de heffing en inning van lokale belastingen uit.
Ook stelt BSGW in de deelnemende gemeenten de Woz-waarden vast.
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In het voorstel wordt de gefaseerde aanpak van het project weergegeven. Voor wat betreft de

kosten van het project voor uw gemeenie biecjt het voorstei iwee keuzemogeiijkheden;'Geza-

menl ijke mutatiedetectie' of 'Bouwtekeni ng zelf d ig ital iseren 
"

De planning voor de uitvoering van het project voor uw gemeente is afhankelijk van de keuze die

uw gemeente maakt en wanneer de mutatiedetect¡e voor uw gemeente wordt opgeleverd.

De planning is om uiterlijk eind 2020 het project af te ronden.

Om de voortgang van het project te borgen is het rroodzakelijk dat u vóór 1 mei 2019 kenbaar

maakt welke keuze uw gemeente maakt voor wat betreft de mutatiedetectie en het digitaal ma-

ken van de bouwtekeningen.

Desgewenst zijn wij graag bereid om het voorstel en de daarin vermelde keuze-opties persoonlijk

nader aan u toe te lichten.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Twan Hanssen, accountmanager bij BsGW

Zijn contactgegevens zijn crm@bsow,ni of 088-84 20 561.

Met vriendelijke groet,

De directeur
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