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Bijiagen
1 Concept Kamerbrief

2 Conceptreactie brandbrief

3 Persbericht VRLB

Aanleiding
In het weekoverieg van 6 maart jl heeft u aangegeven graag snel de Kamer te

wiiien informeren over het plan van aanpak ten aanzien van de no cure no pay

problematiek Met deze nota wordt de conceptbrief aan u voorgeiegd evenais de

conceptreactie op de brandbrief vanuit belastingsamenwerkingsverbanden d d 3

maart 2023 en wordt u geinformeerd over aanverwante zakeTF—“ 2 2 ot 2

Beslispunten
Gaat u akkoord met bijgevoegde conceptbrief bijiage 1 over het plan —

van aanpak en daarmee met de verzending van de brief naar de Tweede

Kamer Indien u akkoord gaat wordFITverzocht de brief te

ondertekenen

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende
nota conform de beieidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiiinde
delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt
Gaat u akkoord met biloevoeode conceptreactie bijiage 2 op de

brandbrief van de directeuren van beiastingsamenwerkingsverbanden en

daarmee met de verzending van de brieLoaar de penvoerder Indien u

akkoord gaat wordt u verzocht de brief te ondertekenen

De Vereniging Rechtsbescherming Lokaie Beiastingen VRLB die optreedt
als bestuurlijke vertegenwoordiging van de branche van WOZ adviseurs

heeft aangegeven graag met u in gesprek te gaan U wordt geadviseerd
om dit gesprek aan te gaan naast de gesprekken met de

Waarderingskamer en de Veremging van IMederiandse Gemeenten VNG
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Inform atie punt

Afspraken over behandeiing van gegevens
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Afspraken over behandeling van gegevens

Kernpunten
In de Kamerbrief informeert u de Kamer over het plan van aanpak
waarover u eerder de media informeerde Het plan van aanpak is in de

nota van 3 maart jl aan u voorgelegd In de Kamerbrief meldt u dat u

voortwee maatregelen met wetgeving rond Prinsjesdag komt en de

overige vier maatregelen worden verkend De Kamer wordt uiterlijk v66r

Prinsjesdag gemformeerd over de voortgang van de v^kenningen De

conceptbrief is afgestemd met de VNG de Raad voor de rechtspraak
JenV en BZK JenV heeft daarbij opgemerkt ambtelijk verder te willen

sprekeTTover de uitwerking van de voorgestelde wetgeving
In de reactie op de brandbrief vanuit 15 directeuren van

belastingsamenwerkingsverbanden geeft u aan de signalen vanuit

gemeenten te herkennen en verwijst u naar de Kamerbrief over het plan
van aanpak Met de penvoerder van de brandbrief is ambtelijk het

^direct contact

gelegd waardoor word vnnrnestplrl be beantwoording van de brief enkel

procedureel af te doenp ^°°’^sgsgeven^|ujt voorafgaand aan de VfJG

belastingconferentie op 21 maart a s aan bij het overleg van het Platform

directeuren belastingsamenwerkingsverbanden om met hen te spreken
over de impact van de vioedgolf aan ingediende bezwaarschriften tijdens
de huidige beschikkingsronde
U heeft gevraagd om een afspraak met de Waarderingskamer en een

afspraak met de VNG Met beide partijen is contact gelegd en worden de

afspraken ingepland Wij adviseren u daarnaast om een afspraak te

maken met deVRL^om het brede geluid te horen De vereniging treedt

op als bestuurlijk vertegenwoordiger van de branche van WOZ adviseurs

De VRLB is evenals de Waarderingskamer en de VNG betrokken bij het

lopende stakeholderstraject om gezameniijk het WOZ proces te

verbeteren De VRLB heeft in reactie op de door u aangekondigde

maatregelen een persbericht uit laten gaan bijiage 3 De kernboodschap
van het persbericht is dat de maatregelen zien op symptoombestrijding en

afbreuk doenaan de rechtsbescherming en het vertrouwen in de overheid

en stelt als opiossing dat de kernprocessen van de WOZ transparanter en

efficienter kunnen en moeten U h^ft ecTiter in uw brier aan oe Kamer

van 30 septembeV 2022 al als verbeterpunt opgemerkt dat het WOZ

proces _transpa ranter moet Daaraan wordt reeds gewerkt door de

gemeenten7de beiastmgsamenwerkingsverbanden de Waarderingskamer
en de VNG

Persoonsgegevens
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Toelichting
Communicatie

Er is geen verdere proactieve communicatie voorzien bij de Kamerbrief

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De in nota onder kernpunten vermelde persoonsgegevens worden niet

openbaar gemaakt
Het infornnatiepunt maakt geen onderdeel uit van de inhoud van de

Kamerbrief De informatie komt niet in aanmerking om openbaar te

worden gemaakt op grond van de afspraak over de behandeling van

gegevens omdat deze in vertrouwelijkheid zijn verkregen
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