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Bildtdijkbewoners strijden
voor lagere WOZ-aanslag

MARIA DEL GROSSO

WESTHOEK Bewoners van dijkhui-
zen kunnen honderden tot duizen-
den euro’s terugkrijgen van hun
WOZ-aanslag. Een uitspraak van de
Hoge Raad brengt ook bewoners
van de Bildtdijken in het geweer.

Dijkbewoner Jan Boogaard uit Woer-
dense Verlaat won na twaalf jaar een
zaak tegen zijn gemeente over de
WOZ-aanslag voor zijn woning. Hij
had ontdekt dat er een wettelijke uit-
zondering is waardoor waterverde-
digingswerken en waterbeheer-
singswerken zoals dijken niet mee-
tellen voor de onroerendezaakbelas-
ting. Het is voor enkele bewoners
van de Oudebildtdijk in de gemeen-
te het Bildt aanleiding om te probe-
ren ook hun recht te halen.

Een artikel in de NRC over de uit-
spraak die de Hoge Raad in deze zaak
deed, schudde dijkbewoner Hans
Suss uit Westhoek wakker. De Hoge
Raad bevestigde een eerdere uit-
spraak van het gerechtshof dat dij-
ken niet onder de WOZ-aanslag val-
len. Het moet dan wel gaan om wa-
terverdedigings- of waterbeheer-

singswerken die worden beheerd
door een instelling als een water-
schap, zocht Kees Atema uit. Hij
schreef namens Suss en het paar Au-
ke van Dijk en Carla van Leeuwen
een bezwaarschrift naar de gemeen-
te het Bildt.

De drie zijn er vrij zeker van dat de
dijk waartegen hun woningen ge-
bouwd zijn onder beheer is bij Wet-
terskip Fryslân. ,,Wij hoeven maar
een schep in de dijk te zetten of we
hebben toestemming van It Wet-
terskip nodig.’’ Van Leeuwen maak-
te dat mee toen ze toestemming
vroeg om een bankje te mogen
plaatsen voor langsfietsende toeris-
ten. Een woordvoerder van het Wet-
terskip bevestigt dat de Oudebildt-
dijk in de legger staat van deze orga-
nisatie omdat de dijk bij extreme si-
tuaties nog een functie heeft.

Met die wetenschap in het achter-
hoofd hopen de drie dat de stukken
grond die op de dijk of het dijkli-
chaam liggen en waarop hun wo-
ning of tuinen zijn gesitueerd niet
meetellen voor de WOZ-waarde. Als
dat zo is, heeft dat gevolgen voor
meerdere heffingen, stelt Atema
vast. Op de WOZ-waarde worden de

gemeentelijke heffingen gebaseerd,
maar ook andere overheidsheffin-
gen en de waarde telt mee voor de
inkomstenbelasting. ,,Bij de belas-
ting kun je voor een termijn van vijf
jaar terug claimen als een bereke-
ning ten onrechte is gedaan. Deze
mensen tekenen bezwaar aan tegen
de aanslag van 2017 en zouden daar-
door tot 2012 te veel betaalde heffin-
gen terug kunnen krijgen.’’

Het gaat niet om duizenden eu-
ro’s zoals in het geval in Woerdense
Verlaat waar het om een hele dure
woning ging. ,,Maar ook al zijn de
huizen hier eentiende daarvan
waard, dan gaat het nog om honder-
den euro’s’’, stelt Atema. Kijkend
naar de Oude- en Nieuwebildtdijk,
waar de huisnummers oplopen tot
1174, spreek je volgens hem over ze-
ker vierhonderd woningen. De ge-

meente het Bildt kon nog geen ant-
woord geven over aantallen wonin-
gen en of de uitspraak van de Hoge
Raad hier inderdaad gevolgen voor
heeft.

Atema denkt al te kunnen voor-
spellen hoe het zal gaan. Als het be-
zwaarschrift niet wordt toegewezen,
dan gaan de bewoners in beroep.
Blijft resultaat uit, dan volgt hoger
beroep. ,,Dat is nou zo jammer. De
gemeente had ook zelf naar de be-
woners toe kunnen komen met dit
verhaal. Speel open en eerlijk spel,
zou ik zeggen. Maar het moet altijd
zo geniepig.’’

Zo voelt Van Dijk het ook. ,,Soms
lijkt het erop dat je allerlei trucjes uit
moet halen om transparantie te krij-
gen.’’ De dijkbewoners zeggen in het
verleden al vaker teleurgesteld te
zijn. Ze verloren de strijd tegen de
gemeente over de bouw van een gro-
te loods en over de herinrichting
van de Oudebildtdijk tot een 30 kilo-
meterweg. Deze herinrichting heeft
volgens hen niets geholpen. Nog
steeds raast het verkeer voorbij. ,,De
WOZ-zaak gaat echt niet om hemel-
bestormende bedragen. Wij willen
een betrouwbare overheid.’’
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