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De WOZ-waarde wordt de eerste twee jaar na eerste ingebruikname inclusief btw bepaald. 
Gemeenten kijken voor het einde van deze tweejaarstermijn naar de relevante waardepeildatum 
die een jaar voor aanvang van het belastigjaar ligt. In een proefprocedure heeft PwC recent de Hoge 
Raad aan haar kant gekregen. Voor het bepalen of de tweejaarstermijn is verlopen moet nu worden 
gekeken naar de aanvang van het belastingjaar. De termijn waarbinnen de WOZ-waarde inclusief 
btw wordt bepaald is daarmee effectief van drie naar twee belastingjaren teruggebracht.

De datum van eerste ingebruikneming van vastgoed, zoals kantoren en winkels maar niet ten aanzien van 
woningen, is mede van belang voor de hoogte van de WOZ-waarde van dat vastgoed. Zo is btw verschuldigd over 
de levering van een onroerende zaak die minder dan twee jaren geleden voor het eerst in gebruik is genomen en 
is de levering -nadat meer dan twee jaren na de eerste ingebruikneming zijn verstreken en partijen niet opteren 
voor een belaste levering- vrijgesteld van btw. Volgens de Hoge Raad leidt dit in beginsel tot een abrupte en 
aanzienlijke lagere WOZ-waarde voor het eerstvolgende WOZ-tijdvak na afloop van eerderbedoelde twee jaren.

De procedure betrof vereenvoudigd weergegeven een stichting die eigenaresse en verhuurster was van een 
nieuwbouw kantoorpand. Het kantoorpand telde vijftien verdiepingen waarvan elke verdieping voor de WOZ een 
afzonderlijk WOZ-object vormde. Op 1 januari 2007 was de kantoorruimte op de begane grond verhuurd en in de 
loop van dat jaar nog drie andere WOZ-objecten (verdiepingen). De gemeente had voor het jaar 2010 de WOZ-
waarde van alle WOZ-objecten vastgesteld naar de waardepeildatum 1 januari 2009.

De stichting was van mening dat de WOZ-waarde van alle WOZ-objecten te hoog was vastgesteld, omdat 
het kantoorpand voor de btw als één onroerende zaak heeft te gelden. In de btw staat dit bekend als de 
complexbenadering. Gezien de datum van eerste ingebruikneming (1 januari 2007) van het complex zou bij de 
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waardebepaling van de WOZ-objecten bijtelling van btw achterwege moeten blijven. De Hoge Raad wees dit 
af. Voor de WOZ moet per WOZ-object worden beoordeeld of er een termijn van twee jaar na ingebruikname 
inmiddels is verstreken.

Wat betreft het achterwege blijven van de btw bij de WOZ-waardebepaling voor het jaar 2010 van de drie in 
de loop van 2007 verhuurde verdiepingen behaalde de stichting voor de Hoge Raad wel succes. De Hoge Raad 
was van oordeel dat aan deze WOZ-objecten, naar de staat van die objecten op 1 januari 2010 bij de aanvang 
van het belastingjaar voor de toepassing van de Wet WOZ, een lagere waarde in het economische verkeer zou 
moeten worden toegekend dan op de waardepeildatum 1 januari 2009. De reden voor de verschuiving van de 
waardepeildatum is dat de objecten bij een veronderstelde verkoop naar de staat daarvan op 1 januari 2010 
zonder btw zouden kunnen worden geleverd. Dat vormt een specifiek voor die WOZ-objecten geldende ‘bijzondere 
omstandigheid’ (in welk geval een verschuiving van de waardepeildatum naar het begin van het WOZ-tijdvak 
wettelijk is voorgeschreven) omdat deze slechts hieraan is toe te schrijven dat deze objecten inmiddels meer dan 
twee jaren tevoren in gebruik zijn genomen.

Wij raden eigenaren van vastgoed voor de komende belastingjaren aan om erop bedacht te zijn dat gemeenten de 
nieuwe jurisprudentie correct toepassen in de vaststelling van de WOZ-waarden.


