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Belastingdienst wil bij u binnenkijken om WOZ-waarde te bepalen 
 
Foto’s van je wc en slaapkamer eisen voor WOZ-waarde, mag dat wel?  
Artikel Tubantia 21-10-2022: https://bit.ly/3CRB865 
 
In een pilot in tientallen plaatsen vraagt de gemeentelijke Belastingdienst huiseigenaren om foto’s 
in te sturen van hun keuken, toilet, woonkamer en badkamer, om zo de WOZ-waarde beter te 
kunnen schatten. 'Het lijkt hier Noord-Korea wel'. 
 
Begin deze maand viel bij mensen in Enschede-Zuid een brief van het GBT in de brievenbus. Of ze 
voor de vaststelling van de WOZ-waarde even 11 foto’s wilden opsturen. Van de wc tot aan de 
slaapkamer. Mensen dachten aanvankelijk dat het om oplichting ging, maar het bleek wel degelijk 
een brief van GBT (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente). 
 
De PVV heeft hier de volgende vragen over 
 
Geacht college, 
 

1. Is het college bekend met het verzoek van het GBT om foto’s te sturen van de wc tot aan de 
slaapkamer om zo beter de WOZ waarde van een huis te kunnen schatten? 

2. Is het college het met de PVV eens, dat dit een ernstige inbreuk op de privacy van de 
bewoners is? 

3. Heeft het GBT het recht om deze foto’s te vragen en is dit niet in strijd met de wet op de 
privacy (AVG)? 

4. Wordt het college op de hoogte gesteld, als ook in Hengelo de bewoners dit uiterst vreemde 
verzoek krijgen van het GBT? 

5. Is het college bereid om in gesprek te gaan met het GBT, dat deze praktijken zeer ongewenst 
zijn en ook gevaar met zich mee kan brengen als de foto’s in verkeerde handen vallen door 
bijvoorbeeld een Hack? 

6. Is het college bereid om samen met de andere gemeentes in Twente op te trekken om aan 
deze idioterie een einde te maken? 
Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, wilt u de raad op de hoogte houden van de uitkomst van de gesprekken? 

 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Petra Nijhuis 
Fractievertegenwoordiger PVV Hengelo 


