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Waardering WOZ, belastingjaar 2022, invloed corona-crisis 

Belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling van de WOZ-beschikking, aanslag onroerende-

zaakbelasting voor belastingjaar 2022. 

Aanvang 2022 worden de nieuwe WOZ-waarden bekend gemaakt, met als waardepeildatum               

1 januari 2021. Kortweg geldt hiervoor: de waarde, die aan de onroerende zaak op 1 januari 2021    

kan worden toegekend, geldt voor belastingjaar 2022. 

Vraag: wat is de invloed van de corona-crisis op de waardering WOZ? 

Voor courante objecten als woningen laat de markt zien dat er geen effect is. De waarde die per          

1 januari 2021 is vastgesteld, kan eenvoudigweg gelden voor de situatie op 1 januari 2022. 

Voor incourante objecten als theaters, schouwburgen, musea, bibliotheken en vele andere objecten in 

de maatschappelijke en sociaal/culturele sector, waarvoor géén markt geldt, zijn de 

gebruiksmogelijkheden onmiskenbaar ingeperkt vanaf 2020 als gevolg van (tijdelijke) sluitingen en 

beperkende maatregelen die door de overheden zijn opgelegd. 

De wetgever heeft in de Wet WOZ (Wet waardering onroerende zaken) geregeld dat, wanneer er 

sprake is van bepaalde veranderingen of wijzigingen ten aanzien van de onroerende zaak in de 

periode tussen de waardepeildatum en het belastingjaar, deze van invloed kunnen zijn op de 

waardebepaling. Naast bijvoorbeeld sloop, verbouw of wijziging van bestemming,  

kan de onroerende zaak een verandering ondergaan als gevolg van een andere, specifiek voor de 

onroerende zaak geldende bijzondere omstandigheid.  

Deze bijzondere omstandigheid ontstaat als gevolg van beperkende maatregelen door overheden 

vanaf 2020 die het gebruik van het theater, schouwburg, museum, bibliotheek, of vergelijkbare 

objecten voor langere tijd beperken.  

Hoe groot de invloed van de corona-maatregelen op de waardering per 1 januari 2022 is, hangt af van 

de concrete situatie.  

Wij bespreken graag met u de specifieke omstandigheden die van invloed zijn op de WOZ-waardering 

voor belastingjaar 2022. Welke beperkingen gelden voor de gebruiksmogelijkheden van het gebouw? 

Welke aanpassingen zijn noodzakelijk ten behoeve van bijvoorbeeld de inrichting van veilige 

looproutes, de verbetering van de luchtkwaliteit, herindeling voor kleinere groepsgroottes. 

Bij eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jelte van Dijk of Mike Fokkens van 

ons bureau, tel. 030 69 77 010. 

Zeist, februari 2022 
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