
 

Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen 

Vestigingsadres: Johan Huizingalaan 763a, 1066 VH Amsterdam 

KvK: 84405821  

1/3 

 

 
 

Persbericht 
 
Rechtshulpkantoren voor WOZ en lokale belastingen bundelen krachten in Vereniging 

Rechtsbescherming Lokale Belastingen (VRLB) 

 

AMSTERDAM, 5 NOVEMBER 2021 

 

Vandaag lanceren negen rechtshulpkantoren een brancheorganisatie met als doel de 

belangen van burgers en, in diens verlengde, de professionele rechtsbescherming op het 

gebied van de WOZ en lokale belastingen te vertegenwoordigen.  

 

Rechtsbescherming is een actueel thema. De toeslagenaffaire en de grote kritiek op de 

jarenlange bezuinigingen op de sociale advocatuur halen met grote regelmaat (terecht) de 

media. Minder bekend zijn de vele pogingen van gemeenten en (in diens verlengde) de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om de professionele rechtsbescherming op het 

gebied van de WOZ en lokale belastingen te beperken. De oprichting van de VRLB is ten dele 

een reactie op deze actieve lobby van gemeenten en VNG.  

 

Daarnaast is de VRLB opgericht om de kennis en ervaring vanuit de leden uit te wisselen en 

aan gemeenten aan te bieden. De VRLB wil constructief samenwerken met gemeenten en 

deze waar mogelijk ondersteunen bij de verbetering van de uitvoering van de Wet WOZ en 

lokale belastingen. 

 

Het belang van de WOZ en professionele rechtsbescherming 

De WOZ-waarde is een van de meest veelvoorkomende overheidsbesluiten waarmee 

burgers te maken krijgen. De WOZ-waarde is de grondslag voor ca. € 11 miljard per jaar aan 

belastingen.1 De WOZ-waarde is niet alleen van belang voor de gemeentelijke 

onroerendezaakbelasting (OZB), maar ook voor de inkomstenbelasting (box 1 én box 3), 

erfbelasting, watersysteemheffing, schenkbelasting, verhuurdersheffing en 

vennootschapsbelasting.  

 

Paul van Rosmalen (voorzitter VRLB): “Gemeenten stellen regelmatig dat een bijstelling van 

de WOZ-waarde “slechts enkele tientjes” scheelt. Daarmee impliceren deze gemeenten dat 

bezwaar maken niet zoveel oplevert. Zij vertellen niet het hele verhaal. Deze gemeenten 

rekenen alleen de gemeentelijke onroerendezaakbelasting voor. Voor de burger betekent een 

aanpassing van de WOZ-waarde niet “enkele tientjes”, maar veelal een besparing in de 

honderd(en) of duizenden euro’s.” 

 
1https://www.waarderingskamer.nl/fileadmin/publieksportaal/documents/public/tabblad-

waarderingskamer/Jaarverslagen/2021_03_30_Jaarverslag_Waarderingskamer_2020.pdf  

https://www.waarderingskamer.nl/fileadmin/publieksportaal/documents/public/tabblad-waarderingskamer/Jaarverslagen/2021_03_30_Jaarverslag_Waarderingskamer_2020.pdf
https://www.waarderingskamer.nl/fileadmin/publieksportaal/documents/public/tabblad-waarderingskamer/Jaarverslagen/2021_03_30_Jaarverslag_Waarderingskamer_2020.pdf
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Voor de burger is de overheid een machtige tegenstander. De overheid beschikt over een 

groot arsenaal aan bevoegdheden, kennis, menskracht en geld. Voor veel burgers is de WOZ 

veel lastiger dan gemeenten realiseren. Professionele rechtsbescherming biedt de burger 

expertise en helpt zo de ongelijke verhouding tussen burger en overheid deels te 

overbruggen. 

 

Tegenover € 11 miljard per jaar aan belastingen staat ca. € 17 miljoen aan kosten per jaar 

voor rechtsbescherming.2 Deze kosten worden door de gemeenten gedragen via een 

wettelijke vergoedingsregeling. Rechtsbescherming van burgers voor een van de 

belangrijkste grondslagen in het Nederlandse belastingstelsel kost dus ca. 0,15% van de 

opbrengsten. Nog geen 1 euro per Nederlander. Daar werken honderden mensen in de 

rechtshulp dag in dag uit hard voor. De kosten voor de rechtsbescherming zijn dus ronduit 

redelijk en bescheiden. 

 

Actualiteit 

Op 12 februari 2021 heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, het 

kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid (WODC) zijn onderzoek 

uitgebracht naar de professionele rechtsbescherming inzake bezwaar- en 

beroepsprocedures in WOZ-zaken.3 Aanleiding voor dit onderzoek was een verzoek namens 

meerdere gemeenten om de professionele rechtsbescherming te beperken. Het onderzoek 

richt zich op klachten vanuit gemeenten over (vermeend) “profiteren” van de wettelijke 

vergoedingsregeling en de hoogte van de vergoedingen. Het WODC heeft uitgebreid 

onderzoek gedaan concludeert in diens rapport: 

• dat er géén sprake is van “een bedrijfsmodel gebouwd op het profiteren van makkelijk 

te innen proceskostenvergoedingen” en “de algemene indruk is dat [‘profiteren’ van 

bestaande wet- en regelgeving] niet kenmerkend is”; en 

• dat bij het onderzoek betrokken rechters aangeven de vergoedingen niet hoog te 

vinden en, aangezien de vergoedingen voor burgers een vorm van 

rechtsbescherming zijn, niet ingeperkt moeten worden. 

 

Op 3 mei 2021 is na aandringen vanuit de VNG aangekondigd dat er naar aanleiding van het 

WODC-rapport een vervolgonderzoek zou plaatsvinden. De VRLB (toen in oprichtingsfase) 

heeft reeds zowel mondeling als schriftelijk een bijdrage hieraan geleverd. 

 

Paul van Rosmalen: “Binnen de sector is na de aankondiging van een vervolgonderzoek zeer 

verbaasd gereageerd. Het WODC-rapport is immers kraakhelder en toont het belang van 

professionele rechtsbescherming in de WOZ en lokale belastingen aan. Ook blijkt er geen 

sprake van het vermeende wijdverbreide “profiteren”, en zijn de wettelijke vergoedingen niet te 

hoog bevonden. Als WOZ-adviseur probeer je zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk bij te 

staan. Dat kan je alleen doen als er een redelijke vergoeding vanuit de overheid is die de kosten 

 
2 https://www.waarderingskamer.nl/woz-in-cijfers/feiten-over-de-woz/  
3https://www.wodc.nl/actueel/nieuws/2021/02/12/werkwijze-no-cure-no-pay-bedrijven-bij-aanvechten-waardering-

onroerende-zaken-en-belasting-van-personenauto%E2%80%99s-en-motorrijtuigen-onderzocht 

https://www.waarderingskamer.nl/woz-in-cijfers/feiten-over-de-woz/
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dekt. Bij gemeenten vallen dan al snel de woorden “verdienmodel” of “profiteren”. Zij lijken niet 

te beseffen dat geen enkel bedrijf kan bestaan als de inkomsten niet minimaal gelijk zijn aan 

de uitgaven. De branche verwachtte na het WODC-rapport eindelijk uit het “beklaagdenbankje” 

te mogen vertrekken, maar zit daar nog altijd in zonder precies te weten waarvan deze wordt 

beschuldigd. Niettemin werken wij uiteraard mee aan het vervolgonderzoek in het belang van 

onze leden en diens medewerkers, maar vooral in het belang van de burgers die rechtshulp 

nodig hebben. De VRLB werkt graag samen met gemeenten en VNG om de uitvoering van de 

WOZ te verbeteren. Gemeenten en VNG moeten realiseren dat professionele 

rechtsbescherming essentieel is voor een gelijk(er) speelveld tussen burger en overheid. De 

VRLB roept gemeenten en VNG daarom op hun verzet tegen de professionele 

rechtsbescherming te staken. Laten we elkaar niet tegenwerken, maar samenwerken. Daar is 

de burger bij gediend.” 

 

De leden van de Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen zijn per 5 november 

2021: 

• WOZ Consultants 

• WOZ Juristen 

• Eerlijke WOZ 

• Previcus Vastgoed 

• WOZ-Adviseurs & Deskundigen 

• Kosteloosbezwaar.nl 

• WOZ Meldpunt 

• Bezwaarmaker 

• Mrosek Juridische Consultancy 

 

Het bestuur van de Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen bestaat per 5 

november 2021 uit de volgende personen: 

• Paul van Rosmalen (voorzitter) 

• Jos Oosters (secretaris) 

• Adam Bakker (penningmeester) 

 

Noot aan de redactie 

Voor meer informatie: 

 

Paul van Rosmalen, voorzitter 

E: paul@eerlijkewoz.nl 

T: +31 (0)6 139 853 25  
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