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1 Samenvatting 
In december 2017 heeft ANG de opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar de 

mogelijke voordelen voor toetreding naar de belastingsamenwerking BSGR voor de 

gemeente Leiderdorp. Dit onderzoek heeft als voornaamste doel een advies aan het College 

te geven of het voldoende voordelen biedt om de uitvoering van de belastingtaken van de 

gemeente Leiderdorp uit te besteden aan de BSGR. Tevens wordt beoordeeld welk moment 

(jaar) de toetreding de meest juiste keuze zou zijn bij voldoende voordelen. Deze 

vraagstukken hebben wij behandeld in het licht van de 5 onderzoek thema’s. 

Deze business case geeft een personele en financiële vertaalslag van een uitbesteding aan 

de BSGR in combinatie met de transitiekosten over een periode van drie en vijf jaar. 

De te onderzoeken thema’s hebben in hoofdzaak betrekking op: 

 Organisatie 

 Kwaliteit 

 Personeel 

 Financiën 

 Bestuurlijk-Juridisch 

Deze rapportage zal worden gebruikt als bijlage en onderbouwing voor het op te stellen 

collegevoorstel. 

Ten tijde van de presentatie van dit haalbaarheidsonderzoek zijn de definitieve personele 

consequenties nog niet bekend. Er is op dit moment nog slechts sprake van de contouren 

van een sociaal plan. Over het sociaal plan dient nog overeenstemming te worden bereikt 

met de Commissie voor het Georganiseerd Overleg (GO). Daarnaast dient de 

ondernemingsraden (OR Leiderdorp en OR BSGR) nog een advies uit te brengen over het 

voorgenomen besluit. Het is echter wel bekend hoeveel medewerkers (vertaald in fte’s en 

gekoppeld aan functieprofielen) de BSGR bereid is over te nemen.  

De onderstaande zaken zijn nog niet definitief, maar worden in een worse case scenario 

meegenomen: 

 De personele consequenties 

 De kwalitatieve beoordeling van de bestanden van de gemeente Leiderdorp 

 De financiële consequenties van de definitieve uitkomst van het Sociaal Plan van de 

gemeente Leiderdorp 

In hoofdlijnen geeft het rapport het volgende beeld: 

Personele consequenties 

Van de begrote 4.5 formatieplaatsen voor belastingen zijn er -bij bevonden geschiktheid- 

door de BSGR 2,5 fte vacatures. Dit betreft vacatures op uitvoerend niveau. Binnen de 

gemeente Leiderdorp heeft 1 fte van de 4,5 er voor gekozen om elders binnen de 

organisatie te gaan werken per medio 2018.  
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De gemeente Leiderdorp vangt dit vertrek op met tijdelijke personele inhuur. Dat zou 

betekenen, omdat alle privaatrechtelijke werkzaamheden en de regietaken in Leiderdorp 

achter blijven, er afgerond voor 1 fte geen directe invulling van de functie is.   

Binnen de gemeente Leiderdorp zijn van de 4,5 fte werkzaam binnen het taakveld 

belastingen. Van de overige 3,5 fte gaan er 2 uitvoerende fte in de zomer maanden van 

2021 met pensioen en de overige 1,5 fte rond de zomermaanden 2023. Dit betreft 1 fte voor 

beleids- en coördinerende werkzaamheden en 0,5 fte voor de 

kwijtscheldingswerkzaamheden.  

De vraag blijft dan openstaan of de 2 uitvoerende medewerkers van de gemeente 

Leiderdorp over kunnen en willen gaan naar de BSGR (gelet op hun pensioendatum) en/of 

de kostenbesparing opweegt tegen het mogelijk eerder afvloeien van de overige 

medewerkers. Deze vraag moet beantwoord worden door het bestuur van de gemeente 

Leiderdorp. 

Financiële consequenties  

De huidige uitvoeringskosten voor de belastingtaken zijn afgerond € 585.969. Echter, de 

besparing is maximaal € 423.704.  De nieuwe uitvoeringskosten (factuur van de BSGR) 

bedragen € 300.000. Hetgeen een structurele besparing van € 123.704 op jaarbasis 

genereert. Wel dient er rekening te worden gehouden met de inzet van een 

regiefunctionaris richting de BSGR van maximaal 0,2 fte op jaarbasis. Dit heeft een effect 

van € 15.000 op jaarbasis. Daarnaast is de BSGR bereid om 2,5 fte op uitvoerend niveau over 

te nemen, indien dit wordt geëffectueerd, dan worden per moment van toetreding deze 

salariskosten per direct verminderd voor de gemeente Leiderdorp. Verder in deze 

conceptrapportage wordt de onderbouwing voor deze cijfers nader uitgewerkt.  

Kwalitatieve consequenties 

Hiermee zijn bedoeld de externe profilering van de BSGR, de KCC (eerstelijns klantencontact 

functie), de vergelijking van de adviezen van de waarderingskamer, de impact van de lokale 

kennis door het uitbesteden van de WOZ-werkzaamheden en een analyse van de totale 

kwaliteit van alle tot het belastingproces behorende processen binnen het huidige team 

belastingen van de gemeente Leiderdorp. Voor zover als nu kan worden beoordeeld is er 

geen sprake van een kwaliteitsvermindering ten opzichte van de huidige uitvoering. 

Onderdeel van de kwalitatieve beoordeling is natuurlijk ook de continuïteit van de 

processen, daarmee doelend op de grote personele afhankelijkheid hiervan. Door het 

geringe aantal medewerkers die werkzaam zijn op het taakveld belastingen binnen de 

gemeente Leiderdorp, is de gemeente erg kwetsbaar ingeval van langere afwezigheid van 

een van de medewerkers en moet er voor projecten worden ingehuurd met hoge kosten. 

Voor de BSGR geldt dat zij als eerste en tot op heden enige belastingsamenwerking gekozen 

hebben voor een transparante en extern beoordeelde werkwijze voor het uitvoeren van 

belastingtaken (te weten NOREA Richtlijn ISAE 3402 type II). Daarnaast is de BSGR van 

voldoende omvang om een langere afwezigheid van personeel, dit intern op te vangen en 

eigen personeel (deels) in te zetten bij grote projecten (b.v. transitie naar waarderen op 

gebruiksoppervlakte). 

NOREA Richtlijn ISAE 3402 type II is een “Assurance-rapport betreffende interne 

beheersmaatregelen bij een serviceorganisatie”.  De BSGR heeft dit opgesteld in 

samenwerking met accountantskantoor EY. EY heeft als service auditor sinds 2014 

werkzaamheden uitgevoerd waarin het systeem, processen, afspraken en procedures zijn 

onderzocht en getoetst op validiteit en bestendigheid. In februari 2018 is de toetsing 

wederom gevalideerd door de accountant.  
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Het rapport geeft aan dat de beheersmaatregelen van BGSR in opzet en werking aanwezig 

zijn en over de genoemde verslagperiode op effectieve wijze hebben gefunctioneerd.  

Wij zijn van mening dat hiermee de kwaliteit, en zeker zo belangrijk de incentive van de 

BSGR om de kwaliteit te borgen, meer dan voldoende is aangetoond. 

Daarnaast heeft de kwetsbaarheid ook invloed op de kwaliteit, we zien nu dat bij 

bijvoorbeeld langdurige ziekte of overplaatsing van een medewerker naar een andere 

afdeling extra moet worden ingehuurd en dat daardoor de kwaliteit ook onder druk komt te 

staan. 

Gevolgen voor burgers van de gemeente Leiderdorp  

De gevolgen voor de burgers van Leiderdorp zijn dat zij voor een groot aantal 

belastingsoorten een combinatienota krijgen in plaats van separate nota’s, de vragen niet bij 

twee instanties (waterschap en gemeente) maar bij een loket (BSGR) gesteld moeten 

worden. De kwaliteit blijft geborgd, de kwetsbaarheid neemt enorm af en de kosten voor de 

uitvoering van de belastingtaken zijn lager. 

De kostenbesparing die gerealiseerd wordt door een toetreding tot de BSGR heeft mede een 

directe relatie met deze gecombineerde nota. Hiervoor is het noodzakelijk (lees: 

randvoorwaarde) dat het uitvoeringsbeleid (niet het politieke beleid) van de gemeente 

Leiderdorp geharmoniseerd moet worden met die van alle deelnemers van de BSGR. Dit 

betekent voor de burgers dat de termijnen van automatische incasso moet worden 

aangepast van 10 gelijke termijnen naar 8 gelijke termijnen1 en bij een betaling per 

acceptgiro van 3 termijnen naar 2 termijnen2.  

Bestuurlijk-juridisch  

Indien de gemeente Leiderdorp er voor kiest om haar belastingtaak over te dragen aan de 

BSGR, dan neemt de gemeente Leiderdorp deel in de daarvoor opgerichte 

gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam (zgn. GROL). Deze GROL is een 

rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd ‘Openbaar Lichaam 

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland’. Het bestuur van de BSGR bestaat uit: 

a. het algemeen bestuur; 

b. het dagelijks bestuur; 

c. de voorzitter. 

Het samenwerkingsverband heeft een ambtelijke organisatie, met aan het hoofd een 
directeur. De directeur is tevens secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks 
bestuur.  

Aan het samenwerkingsverband wordt overgedragen de bevoegdheid tot heffing en 

invordering van diverse belastingen (zie tabel op p.11), voor zover de deelnemer de 

genoemde belasting kent. Dit betekent dat alle belastingtaken die thans binnen het team 

Belastingen van de gemeente Leiderdorp worden uitgevoerd, overgaan naar de BSGR.  

In artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling staat dat aan het hoofd van het 
samenwerkingsverband het algemeen bestuur staat. Het algemeen bestuur bestaat uit 
zoveel leden als er deelnemers zijn (tot op heden zijn dit 9 gemeenten en het HH Rijnland).  

 

                                                 
1
 Betaaltermijnen van de automatische incasso zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering. Onder de € 75 en boven de € 5.000 gelden 2 termijnen, 

daartussen 8. 

2
 Sinds 2017 is de BSGR aangesloten op de BerichtenBox van MijnOverheid. De aanslag kan in twee termijnen worden betaald via iDEAL, daarbij bestaat 

ook de afzonderlijke optie om de aanslag op deze wijze in één keer te betalen. 
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Wat betreft het stemrecht is opgenomen dat het aantal stemmen van een lid van het 
algemeen bestuur is gerelateerd aan de in de begroting van de belastingsamenwerking voor 
het betreffende kalenderjaar opgenomen bijdrage van de betreffende deelnemer die het lid 
van het algemeen bestuur vertegenwoordigt. Het aantal stemmen per deelnemer wordt 
jaarlijks door het algemeen bestuur op de eerste vergadering van het jaar vastgesteld aan de 
hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting van de belastingsamenwerking, met dien 
verstande dat het stemrecht van een deelnemer altijd minder dan 50% van het totale 
stemrecht bedraagt. Het aantal stemmen wordt afgerond op 2 cijfers achter de komma. 

In artikel 38 van de gemeenschappelijke regeling wordt een eventuele uittreding geregeld 
uit de gemeenschappelijke regeling. Hierin staat opgenomen dat de uitredende gemeente 
dit middels een aangetekend schrijven kenbaar maakt aan het algemeen bestuur van het 
samenwerkingsverband en aan de overige deelnemers. In het tweede lid van artikel 38 staat 
opgenomen dat het niet mogelijk is voor een deelnemer om gedurende vijf jaren na de 
datum van toetreding tot de regeling uit de regeling te treden. Voor uittreding wordt een 
opzegtermijn van ten minste één jaar in acht genomen. Indien een deelnemer wenst uit te 
treden, dan wordt na ontvangst van de schriftelijke aankondiging, aan een, in overleg met 
de uittredende deelnemer aan te wijzen, onafhankelijke registeraccountant opdracht 
verleend een liquidatieplan op te stellen als ware tot opheffing van de gemeenschappelijke 
regeling besloten. Het liquidatieplan wordt met ten minste drie vierde meerderheid van 
stemmen vastgesteld door het algemeen bestuur en de daarin voor de uittredende 
deelnemer omschreven financiële verplichtingen zijn bindend.  De kosten van het opstellen 
van het liquidatieplan komen voor rekening van de deelnemer die het voornemen heeft om 
uit te treden. 

Wanneer de gemeente Leiderdorp wenst toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling, 
dan dient het college van de gemeente Leiderdorp het verzoek tot toetreding, met inbegrip 
van de verkregen toestemming van de gemeenteraad, in bij het dagelijks bestuur van het 
samenwerkingsverband. Het dagelijks bestuur legt het verzoek tot toetreding ter advisering 
voor aan het algemeen bestuur. Vervolgens zendt het dagelijks bestuur het verzoek tot 
toetreding met het advies van het algemeen bestuur aan de colleges. Het college van een 
gemeente treedt toe tot de regeling, indien alle deelnemers aan de gemeenschappelijke 
regeling, na verkregen toestemming van hun vertegenwoordigende orgaan hebben 
ingestemd met de verzochte toetreding. 

De algemene zaken  

Hieronder verstaan we onder andere de invulling van de regiefunctionaris taken. Voor de 

invulling van de regierol door de gemeente Leiderdorp is er vanaf het moment van 

toetreding structureel de behoefte aan maximaal 0,2 fte. Eventueel kan er ook voor worden 

gekozen om de regiefunctionaris bijvoorbeeld onder te brengen bij collega-gemeente(n).  

 

De eindconclusie is dat er sprake is van: 

 

 Sterke verlaging (reductie) van de kwetsbaarheid van de uitvoering van de 

belastingtaken bij uitbesteding aan de BSGR; 

 Een minimaal gelijkblijvende kwaliteit ten opzichte van de huidige uitvoering. 

Integendeel, er ontstaat meer transparantie en inzicht in de processen en uitvoering; 

 Een structurele kostenreductie door het uitbesteden van de belastingtaken aan BSGR3. 

De personele consequenties in dit rapport dienen te worden beschouwd onder het 

voorbehoud dat er maximaal ruimte is voor 2,5 fte op uitvoerend niveau.  

                                                 
3
 Hierbij is tevens rekening gehouden met de wettelijke verplichting om de WOZ-waardering per uiterlijk 2022 te gaan uitvoeren op basis van 

gebruiksoppervlakte in plaats van inhoud. Bij een late toetreding door de gemeente Leiderdorp tot de BSGR zullen deze geraamde projectkosten moeten 

worden gedragen door de gemeente Leiderdorp.  
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Advies aan College: 

Dit haalbaarheidsonderzoek geeft duidelijk aan dat zaken zoals kwetsbaarheid, kwaliteit, 

financiën en gevolgen voor de burgers van Leiderdorp bij een overgang naar de BSGR van de 

belastingtaken minimaal gelijk blijven en op een groot aantal taakvelden sterk worden 

verbeterd. Wij adviseren u dan ook om de initiatieven om te komen tot een uitbesteding 

van de belastingtaken die worden uitgevoerd binnen het team Belastingen van de gemeente 

Leiderdorp aan de BSGR te continueren teneinde te kunnen komen tot een overgang per 1 

januari 2019, dan wel per 1 januari 2020.4 

 1.1    Leeswijzer 
Dit rapport is als volgt opgebouwd:  

 Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de onderdelen van het onderzoek;  

 Hoofdstuk 3 heeft als inhoud de beschrijving van de omvang van het takenpakket 

alsmede de kwaliteitsaspecten die hiermee verband houden; 

 Hoofdstuk 4 geeft een beknopt overzicht van de frictiekosten nu en het totale 

financiële overzicht over zes jaar weergegeven in tabellen en tekstuele uitleg en 

onderbouwing per tabel; 

 Hoofdstuk 5 betreft de bijlagen die betrekking hebben op het algehele onderzoek 

waaronder de resultaten op het gebied van invordering.  

  

                                                 
4
 Bij een overgang per 2020 mist de gemeente Leiderdorp 1 jaar de besparing, echter de gemeente heeft hierdoor meer tijd om de toetreding en 

bijbehorende en bijkomende consequenties te organiseren.   
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2 Onderdelen van het 
onderzoek 

 2.1 Uitleg organisatiemodel onderzoek  
In overleg met de gemeente Leiderdorp is gekozen voor een expertmatige aanpak. In 

het onderzoek hebben we informatie opgehaald en de aangeleverde cijfers 

afgestemd met de volgende medewerkers van de gemeente Leiderdorp: 

 René van der Pouw-Kraan (Programmamanager) 

 Eugène ’t Hart (Heffingsambtenaar) 

 Cock van Vliet (SP71) 

 Mieke Rotteveel Kaizer (SP71) 

 Irene van ‘t Walderveen (concerncontroller gemeente Leiderdorp) 

 

Vanuit de BSGR:  

 Lidy van Kesteren (directeur) 

 Rob Vroonland 

 

Vanuit ANG:   

 Michiel Vunderink (senior-adviseur) 

 Grard van der Zanden (senior-adviseur)  

2.2   Uitleg rekenmethodiek onderzoek 
Als rekenmethodiek is gekozen om de huidige begrotingscijfers 2018 van de 

gemeente Leiderdorp aan te houden. Nagenoeg alle gebruikte getallen zijn 

overgenomen uit de begroting, voor een aantal zaken (voldoen aan het wettelijke eis 

per 2020 om te gaan waarderen op gebruiksoppervlakte) is een inschatting op basis 

van onze ervaring gemaakt. In overleg met de programmamanager van de gemeente 

Leiderdorp is er voor gekozen om een doorrekening te maken van de besparing 

vanuit verschillende jaren van toetreding. De toetredingsjaren 2019, 2020, 2021 en 

2022 zijn hierbij berekend. De verschillen tussen deze scenario’s bestaan 

hoofdzakelijk uit de personeelslasten5 en investeringen naar waarden op 

gebruiksoppervlakte.  

 

Zoals eerder vermeld zijn er een aantal zaken nog niet geheel bekend zoals de definitieve 

formatie (en personele invulling) en de kwaliteit van de bestanden van de gemeente 

Leiderdorp.  

 

De uitvoeringskosten die de BSGR zou berekenen aan de gemeente Leiderdorp voor de 

uitvoering van de genoemde taken zijn gebaseerd op de omvangcijfers 2017 (workload). 

Deze aanbieding is betrokken in de berekeningen.  

 

                                                 
5
 Dit gelet op de aankomende pensioendata van 3,25 fte. 
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De personele component wordt vertaald in structurele kosten en de kwaliteit van de 

bestanden (het opwerken naar het gewenste niveau: “schoon door de poort”) kent een 

incidentele kostenpost voor Leiderdorp. Deze laatste is niet meegenomen in dit 

haalbaarheidsonderzoek. Reden hiervoor is dat de benodigde tijdsbesteding voor het 

opwerken van de bestanden (om te komen tot een juiste samenhang tussen BAG, WOZ en 

GBA) en de BAG-WOZ koppeling onbekend zijn. Er is nog geen eerste Schoon door de Poort 

controle uitgevoerd. 

 

2.3  Stappen verdere besluitvorming 
Zoals eerder vermeld, is er zeker van de zijde van de BSGR sprake van een aantal deadlines. 

Deze deadlines hebben te maken met de formele besluitvorming en de vergaderfrequentie 

van het algemeen bestuur van de BSGR. Deze vergaderfrequentie is 5 maal per jaar. Reden 

dat, rekening houdend met de geplande vergaderingen, binnen de gemeente Leiderdorp de 

planning er in concept als volgt uitziet. 

 

door wie Betreft 

ANG Opleveren conceptrapportage 

MT/DT Gemeente Voorbespreking t.b.v. Collegebesluit 

College B&W Besluitvorming 

Gemeente 
Aanleveren besluit aan de BSGR t.b.v. AB 
vergadering 

AB BSGR Besluitvorming principe toetreding 

Raad gemeente 
Principe besluitvorming toetreding inclusief 
GR 

AB BSGR 
Definitief besluit toetreding vaststelling 
nieuwe GR 

B&W en Raad gemeente6 Definitief besluit tot toetreding 

 

Indien deze planning om wat voor redenen dan ook niet kan worden gerealiseerd betekent 

dat waarschijnlijk dat in geval van een definitief akkoord op de uitbesteding van de 

belastingtaken van de gemeente Leiderdorp aan de BSGR de geplande datum van 1 januari 

2019 verandert in 1 januari 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Alle betrokken gemeenteraden en colleges van alle deelnemende gemeenten en de besturen van de waterschappen moeten opnieuw deze nieuwe GR 
(Gemeenschappelijke Regeling) goedkeuren. 
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3 Takenpakket 
3.1   Inleiding  

In dit hoofdstuk gaan we in op de diverse processen en belastingsoorten. We geven ook aan 

welke belastingsoorten overgaan en welke belastingsoorten onderling verschillend zijn. 

Tevens adviseren we welke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd om te komen tot 

een optimale harmonisatie voor het aankomende belastingjaar.  

3.2   In te brengen takenpakket: processen en belastingsoorten 
Uitgangspunt is geweest dat alle op dit moment door het team belasting uitgevoerde taken 

worden overgenomen door de externe partij (lees BSGR). Uitzondering zijn alle 

privaatrechtelijke taken en behandelingen, alsmede de taken die worden uitgevoerd door 

SP71 op het gebied van de legesheffing (inclusief de afhandeling van bezwaar en beroep). 

Door de gemeente Leiderdorp is een overzicht ingevuld met alle belastingtaken die door de 

gemeente Leiderdorp op dit moment worden uitgevoerd en kunnen worden overgeheveld 

naar de BSGR. 

 

Alle door de gemeente Leiderdorp uitgevoerde belastingtaken (zie tabel op p.11) zijn 

bekend bij de BSGR en behoren voor het grootste deel tot de zogenaamde 

standaardwerkzaamheden. Daarmee wordt bedoeld dat de prijs die is afgegeven door de 

BSGR betrekking heeft op de belastingtaken die nu door de gemeente Leiderdorp worden 

uitgevoerd. Zolang er geen wezenlijke veranderingen optreden in de belastingtaken van de 

gemeente Leiderdorp zullen er ook geen meerkosten in rekening gebracht worden door de 

BSGR, anders dan die in de Gemeenschappelijke Regeling genoemd zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT UITBESTEDING BELASTINGTAAK LEIDERDORP 

ANG018-0039MV 11 

  

De in te brengen belastingsoorten door de gemeente Leiderdorp betreffen de volgende: 

 

Soort belasting In te brengen bij BSGR 

Onroerend zaak belasting Eigendom Ja 

Onroerend zaak belasting Gebruik Ja 

Afvalstoffenheffing Ja 

Reinigingsrecht Ja 

Rioolrecht/Rioolheffing Nee7 

Toeristenbelasting Ja 

Forensenbelasting n.v.t. 

Marktgelden Nee 

Leges Nee 

Lijkbezorgingsrechten Nee 

Precariobelasting Ja 

Parkeerbelasting n.v.t. 

Reclamebelasting n.v.t. 

Havengelden/liggelden n.v.t. 

BIZ n.v.t. 

Hondenbelasting Ja 

 

Op het gebied van de leges alsmede de lijkbezorgingsrechten en marktgelden is hieronder 

op beknopte wijze het één en ander nog nader uitgewerkt, omdat het eventueel gaat om 

een specifieke overdacht van taken. Deze taken liggen tot op heden bij SP71. Wanneer de 

gemeente Leiderdorp toch mocht besluiten om de leges over te dragen dan gaat het over de 

volgende taken: 

       

Leges 

Leges zijn rechten die kunnen worden geheven vanwege door of vanwege het 

gemeentebestuur verstrekte diensten. De definitie van dienst is lastig te formuleren 

vanwege het karakter en de diversiteit aan diensten. Zonder volledig te zijn kan een dienst 

worden aangemerkt als een handeling door het bestuursorgaan die het mogelijk maakt dat 

het rechtssubject bepaalde werkzaamheden mag verrichten (bouwen van een object, het 

‘genot’) of de bevoegdheid geeft tot bepaalde handelingen (paspoort). In het verlengde 

hiervan mag het gemeentebestuur de verrichte werkzaamheden slechts aanmerken als een 

dienst in de zin van artikel 229, lid 1, letter b, van de Gemeentewet (en daarvoor leges 

heffen), indien die werkzaamheden rechtstreeks en in overheersende mate verband houden 

met de dienstverlening ten behoeve van een individualiseerbaar belang.   

 

Op dit moment heft de BSGR voor een drietal gemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en 

Katwijk) en het Hoogheemraadschap van Rijnland de leges. Onder het heffen van leges dient 

in basis te worden verstaan het opleggen van de nota die gepaard gaat met het in 

behandeling nemen van een aanvraag. De inhoudelijke besluitvorming zal te allen tijde 

achterblijven bij de gemeente Leiderdorp of bijvoorbeeld de ODMH. Indien we het hebben 

over de taakoverheveling op het gebied van de leges gaat het om het opleggen van de 

belastingaanslag met inbegrip van het bezwaar/beroep tegen de hoogte van de aanslag en 

het daadwerkelijke invorderingstraject.  

                                                 
7
 Voor de rioolheffing lift de gemeente Leiderdorp mee op de waternota van OASEN. Deze werkwijze blijft vooralsnog in stand. 



RAPPORT UITBESTEDING BELASTINGTAAK LEIDERDORP 

ANG018-0039MV 12 

Het advies is om het traject betreffende de inhoud van bijvoorbeeld de 

omgevingsvergunning activiteit bouwen in eerste instantie niet over te hevelen naar de 

BSGR, maar achter te laten bij SP71.  

Dit heeft als voordeel dat het algehele proces aan weinig tot geen verandering onderhevig 

is, omdat de (huidige) benoemde belastingsoorten (zie tabel pagina 11) van de gemeente 

Leiderdorp worden overgenomen door de BSGR. De gemeente Leiderdorp dient zich er wel 

van bewust te zijn dat de kostendekkendheid van de leges alsmede het proces van wijziging 

en vaststelling van de legesverordening en daarbij behorende tarieventabel nog wel in eigen 

beheer (al dan niet met externe ondersteuning) dient te worden uitgevoerd en dat zij 

hierover de regie behoudt.  

 

Lijkbezorgingsrechten 

Onder de titel lijkbezorgingsrechten kan het gemeentebestuur rechten heffen voor de 

diensten die in het kader van de lijkbezorgingsrechten worden verricht. De juridische basis 

betreft artikel 229, lid 1 onder a en b van de Gemeentewet.  

 

Voor de gemeente Katwijk en Waddinxveen voert de BSGR op dit moment de heffing en 

invordering uit op het gebied van lijkbezorgingsrechten. Het gaat hier enkel om de 

belastbare feiten die zijn opgenomen in hoofdstuk 4 van de tarieventabel van de gemeente 

Katwijk.  

 

Indien we de tarieventabel van de gemeente Leiderdorp analyseren blijkt dat op basis van 

hoofdstuk 1 van de tarieventabel een recht kan worden gevestigd dat het mogelijk maakt 

dat een lijk kan worden begraven/bijzetten van een urn en begraven te houden 

(onderhoud). Dit betreft een administratieve handeling die uitmondt in een nota. Ook voor 

het feitelijk begraven/ruimen, grafbedekking, gedenktekens en onderhoud dient een 

vergoeding te worden betaald op basis van de tarieventabel. Juist deze activiteiten kunnen 

zonder beperking worden overgeheveld naar de BSGR met inbegrip van de 

invorderingswerkzaamheden.  

 

Het bijhouden van de algehele administratie omtrent de begraafplaatsen kan niet worden 

overgeheveld. Met deze administratie wordt inzicht gecreëerd in de aflooptijd van een recht 

alsmede wanneer een graf (opnieuw) weer kan worden uitgegeven. Ook de feitelijke 

werkzaamheden die gepaard gaan op het gebied van de lijkbezorgingsrechten kunnen beter 

niet op een andere wijze worden belegd, aangezien op dit moment ook geen knelpunten 

bekend zijn en ook niet een direct efficiency voordeel kan worden bereikt.  

 

Tot slot dient nog te worden aangegeven dat net zoals bij de leges ook de gemeente 

Leiderdorp zelf verantwoordelijk is en zal blijven voor de kostendekkendheid van de 

belastingsoorten alsmede de wijzigingen die (jaarlijks) dienen te worden doorgevoerd in de 

verordening en tarieventabel en de vaststelling  hiervan. Ook de controles op de heffingen 

worden niet uitgevoerd door de BSGR. 

 

Op basis van een verdere inventarisatie op detail kan worden aangegeven dat het gaat om 

negen belastingsoorten die in de onderstaande tabel zijn opgenomen. Uit het overzicht 

blijkt dat een aantal werkzaamheden al zijn uitbesteed aan een externe partij (SP71). Voor 

de werkzaamheden die tot op heden al zijn uitbesteed is de inhoud van de contracten van 

belang. Zodoende kan worden beoordeeld of en in hoeverre het mogelijk is om ook de 

huidige uitbestede werkzaamheden eventueel over te hevelen naar de BSGR. Een verwijzing 

is op zijn plaats naar hoofdstuk 4.   
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Marktgelden 

Onder de naam “marktgeld” wordt een directe belasting geheven voor het door de 

gemeente ter beschikking stellen van een standplaats op de weekmarkt, op het daarvoor 

aangewezen marktterrein, op de daarvoor aangewezen dag, als bedoeld in de 

Marktverordening Leiderdorp. Het marktgeld worden geheven van diegene aan wie de 

standplaats als bedoeld in artikel 2, is toegewezen dan wel degene aan wie de dienst wordt 

verleend. De heffing en invordering van de marktgelden wordt thans uitgevoerd door 

Servicepunt 71 en de gemeente Leiderdorp wenst dit nog in stand te houden. De 

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft marktgelden namens de gemeenten 

Gouda, Katwijk en Waddinxveen en heeft dus ook ervaring met deze belastingsoort. Indien 

de gemeente de uitvoering zou willen heroverwegen, dan behoort dit tot de mogelijkheden 

binnen de BSGR, echter hiermee is in dit onderzoek geen rekening gehouden. 
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8
 De BSGR levert input voor de belastingverordeningen, echter zij stelt geen verordeningen op voor haar deelnemers. 

Gemeentelijke belastingen (inventarisatie) Gemeente Leiderdorp 

Soort 
belasting/gemeente 

Leiderdorp 
Wat wordt uitgevoerd 
door belastingen?*  

Welke werkzaamheden 
zijn uitbesteed aan 
andere afdeling of 
extern?  

Dient deze 
belastingtaak 
te worden 
overgedragen 
(welke taken)?  

Onroerend zaak 
belasting 

Ja 

De verordening, de heffing, 
de invordering (tot en met 
postdwangbevel) en de 
afhandeling van 
bezwaar/beroep/ 
verzoekschrift.8 

Taxatie woningen en niet- 
woningen, uitspraak op 
WOZ-bezwaarschriften 
verweerschriften. 
Invordering na 
postdwangbevel.  

Ja 

Afvalstoffenheffing Ja 

De verordening, de heffing, 
de invordering (tot en met 
postdwangbevel) en de 
afhandeling van 
bezwaar/beroep/ 
verzoekschrift. 

Invordering na 
postdwangbevel.  

Ja 

Riool (eigenaar) Ja De verordening. 
Heffen en Invordering 
wordt verzorgd door 
OASEN. 

Nee, tenzij  

Toeristenbelasting Ja 

De verordening, de heffing, 
de invordering en de 
afhandeling van 
bezwaar/beroep/ 
verzoekschrift. 

Invordering na 
postdwangbevel.  

Ja 

Leges Ja De verordening.  

De heffing, de invordering 
(tot en met 
postdwangbevel) en de 
afhandeling van bezwaar 
& beroep. 

Nee, tenzij 

Lijkbezorgingsrechten Ja De verordening. 

De heffing, de invordering 
(tot en met 
postdwangbevel) en de 
afhandeling van bezwaar 
& beroep. 

Nee, tenzij 

Precariobelasting Ja 

De verordening, de heffing, 
de invordering (tot en met 
postdwangbevel) en de 
afhandeling van bezwaar & 
beroep. 

Controle uitstallingen 
winkels.  

Ja 

Hondenbelasting Ja 

De verordening, de heffing, 
de invordering (tot en met 
postdwangbevel) en de 
afhandeling van bezwaar & 
beroep. 

Controle op bezit.  Ja 

Marktgelden Ja 

De verordening, de heffing, 
de invordering (tot en met 
postdwangbevel) en de 
afhandeling van bezwaar & 
beroep. 

Heffen en Invordering 
wordt verzorgd door 
SP71. 

Nee, tenzij 
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3.3  Analyse harmonisatie beleidsregels BSGR – Leiderdorp 
In deze paragraaf geven wij u de resultaten van de inventarisatie van het 

uitvoeringsbeleid/beleidsregels weer. Vervolgens komen we met een advies inzake het 

harmoniseren van de beleidsregels. We maken een vergelijk tussen de BSGR en de 

gemeente Leiderdorp. 

 

Aspecten van uitvoeringsbeleid / invorderingsbeleid  

  BSGR Leiderdorp 

Kwijtscheldingsnorm (%) 100% 100% 

Schort 
betalingsverplichting op na 
indienen 
kwijtscheldingsverzoek? 

Nee, enkel op verzoek. Nee, enkel op verzoek. 

Bezwaar/ beroep: schort de 
betalingsverplichting wel of 
niet op? 

Nee, enkel op verzoek. Nee, enkel op verzoek. 

Verstuurt u herinnering 
voor aanmaning? 

Nee Nee 

Aanwijzen 
belastingplichtige (o.b.v. 
beleidsregels), b.v. oudste 
bewoner 

Beleidsregel BSGR. 
Kadaster en vervolgens oudste 
bewoner (zie beleidsregel). 

Na hoeveel x storneringen 
uit de automatische 
incasso? 

2 2 

Werkwijze oninbaar 
verklaren: wie heeft 
bevoegdheid? 

Deurwaarder voor het 
voorstel. 
Afdelingshoofd voor 
fiattering. 

Invorderingsambtenaar  

 

Uitvoeringsbeleid en invorderingsbeleid 

Gelet op de inventarisatie en door raadpleging van de beleidsregel ‘aanwijzing 

belastingplichtige’ kan worden vastgesteld dat zowel de BSGR als de gemeente Leiderdorp 

in basis een soortgelijke beleidsregel hebben opgesteld.  

 

Verder kan in haar algemeenheid worden opgemerkt dat de gemeente Leiderdorp (indien 

uitbesteding een feit is) zich ook zal conformeren aan de bestaande identiteit van de 

belastingorganisatie. Dit betekent dat de BSGR dezelfde voorwaarden kan hanteren qua 

uitingen zoals het ook bij andere deelnemers het geval is. Hierdoor is het voor de burger ook 

direct volstrekt duidelijk dat de BSGR belasting heft namens de gemeente Leiderdorp.  

 

Betalingstermijnen gecombineerd aanslagbiljet 

De betalingstermijnen die door de BSGR alsmede de gemeente Leiderdorp worden 

gehanteerd zijn iets afwijkend voor het gecombineerd aanslagbiljet9.  Toetreding tot de 

BSGR heeft tot gevolg dat de belastingplichtige bij de gecombineerde aanslag dient te 

betalen in 8 termijnen (automatisch incasso)10. Dit wordt slechts anders als sprake is van een 

gering bedrag qua aanslag of als de belastingaanslag de € 5.000,- overstijgt. Een verwijzing is 

op zijn plaats naar artikel 6 van het reglement automatische incasso (BSGR).  

Tevens hanteert de gemeente Leiderdorp een drietal termijnen voor het betalen middels 

acceptgiro. De BSGR maakt gebruik van twee betalingstermijnen.  

                                                 
9
 Dit betreft de gemeentelijke belastingsoorten OZB, Afvalstoffenheffing en Hondenbelasting. 

10
 Binnen de gemeente Leiderdorp is dit 10 termijnen. 



RAPPORT UITBESTEDING BELASTINGTAAK LEIDERDORP 

ANG018-0039MV 16 

Nu de verschillen niet bijzonder groot zijn en de gemeente Leiderdorp mogelijkerwijs gaat 

aansluiten bij de BSGR is het noodzakelijk (randvoorwaarde) om ook de betalingstermijnen 

in overeenstemming met elkaar te brengen.  

 

Voor de belastingsoorten die niet middels het gecombineerde aanslagbiljet worden geheven 

(toeristen en precariobelasting) zijn de termijnen voor beide organisaties gelijk op 1 termijn.  

 

Hieronder is een overzicht opgenomen met betrekking tot de (verschillende) 

betalingstermijnen die zijn uitgesplitst naar automatisch incasso en acceptgiro.  

 

Betalingstermijnen 

 BSGR Leiderdorp 

Aantal 
termijnen 

1,2,8 1,3,10 

Soort 
Automatische 

incasso 
Acceptgiro 

Automatische 
incasso 

Acceptgiro 

Combi-kohier 
(OZB, AFV, 
HND) 

2 of 8 2 10 3 

Toeristen 1 1 n.v.t. 1 

Precario 1 1 n.v.t. 1 

Parkeer 1 1 n.v.t. n.v.t. 

Marktgelden 1 1 n.v.t. n.v.t. 

Reclame 1 1 n.v.t. n.v.t. 

Forensen Combi Combi n.v.t. n.v.t. 

Lijkbezorgings-
rechten 

1 1 n.v.t. n.v.t. 

Leges 1 1 n.v.t. n.v.t. 

 

Kwijtschelding 

Zoals hiervoor al is vermeld is de kwijtscheldingsnorm van de gemeente Leiderdorp (100%) 

en die van de BSGR (100%) gelijk. Naast de afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken 

voor de gecombineerde aanslag, wordt er ook een aanslag rioolheffing opgelegd door 

OASEN. Voor deze heffing kan dezelfde belastingplichtige ook kwijtschelding aanvragen. 

Echter de periode dat deze rioolheffing wordt opgelegd (bij de eindnota van OASEN) is niet 

gelijk aan de aanslagoplegging van het gecombineerd aanslagbiljet. De toetsing van deze 

verzoeken worden gedaan door het team belastingen (jaarlijks maximaal 100 stuks11). 

Hierdoor ontstaat er een aparte stroom van kwijtscheldingsverzoeken Rioolheffing binnen 

de BSGR12.   

 

Wij zijn van mening dat het beleidsvrijheid betreft van iedere deelnemer van de BSGR en zo 

ook voor de gemeente Leiderdorp om mee te liften met OASEN. Het is dan ook niet 

noodzakelijk dat direct wordt gestreefd naar harmonisatie. Het kan wel in overweging 

worden genomen. 

 

 

 

                                                 
11

 Bron: gemeente Leiderdorp/SP71 

12
 De gemeente Leiderdorp moet wel zorgdragen dat de (onder)mandatering tussen OASEN en de BSGR goed is vastgelegd. Dit is ook van toepassing in de 

huidige situatie. 
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In de volgende tabel is de inventarisatie op het gebied van de kwijtschelding van de 

gemeente Leiderdorp per van toepassing zijnde belastingsoort opgenomen. 

 

Soort belasting  Van toepassing?  Toelichting/bijzonderheden  

Onroerend zaak belasting Ja Kwijtscheldingsregeling van toepassing 

Afvalstoffenheffing Ja Kwijtscheldingsregeling van toepassing 

Rioolheffing Ja Kwijtscheldingsregeling van toepassing 

Leges n.v.t. 
 

Toeristenbelasting Nee Zie artikel 9 verordening 

Lijkbezorgingsrechten n.v.t. 
 

Precariobelasting Nee Zie artikel 11 verordening 

Hondenbelasting Ja Kwijtscheldingsregeling van toepassing 

 

Heffingen 

Op het gebied van de heffingen zien we wezenlijke verschillen tussen de gemeente 

Leiderdorp en deelnemende partijen in de BSGR. Dit is verklaarbaar uit het gegeven dat 

sprake is van een stuk beleidsvrijheid om te komen tot een belastingverordening.   

Getracht is om het een en ander met elkaar te vergelijken en te analyseren, maar door de 

diversiteit aan verordening kan hoogstens een basale vergelijking worden gemaakt. Deze 

vergelijking is in onderstaande tabel opgenomen. 

 

Soort belasting Leiderdorp 2017 Meest voorkomend BSGR 

Afvalstoffenheffing 
Eigendom, bezit of 
beperkt recht 

Grootte van het huishouden of Diftar 

Hondenbelasting Aantal honden/kennels Aantal honden/kennels 

OZB 
Percentage WOZ 
waarde 

Percentage WOZ waarde 

Precariobelasting Afhankelijk van situatie Afhankelijk van situatie 

Rioolheffing 
elke volle eenheid van 
een kubieke meter 
water (waterverbruik) 

Verschillend. Eigenaren alsmede 
gebruikers op basis van 
waterverbruik of grootte 
huishouden. 

Toeristenbelasting € 2,04 p.p.p.n.  Verschillende tarieven p.p.p.n. 

 

Wat tevens opvalt bij de uitvoering van de belastingtaak voor de honden en 

toeristenbelasting is dat de gemeente Leiderdorp incidenteel controlebeleid als standaard 

werkzaamheden uitvoert.  

3.4  Huidige en gewenste kwaliteit 
In dit hoofdstuk vergelijken wij de gemeente Leiderdorp integraal met de BSGR op basis van 

een aantal criteria met elkaar. Met behulp van vragenlijsten en interviews hebben we 

informatie gekregen over de huidige situatie bij de gemeente alsmede de BSGR. De 

vergelijking heeft betrekking op de volgende categorieën c.q. (vergelijkings-)criteria:  

1. Kwaliteit uitvoering wet WOZ-taxaties 

2.  Dienstverlening/klanttevredenheid 

3.  Kwaliteit processen (met inbegrip van gegevensbeheer) 

4.  Kwetsbaarheid  

 

Voor zowel de gemeente Leiderdorp, alsook de BSGR bespreken we per categorie/ criterium 

de belangrijkste bevindingen. 
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3.4.1. Kwaliteit uitvoering WOZ-taxaties 
Jaarlijks worden gemeenten door de Waarderingskamer beoordeeld op hun uitvoering van 

de Wet WOZ. Deze beoordeling kent verschillende categorieën: 

a.  Goed 

b. Voldoende 

c. Moet op onderdelen verbeterd worden 

d. Moet dringend verbeterd worden 

 

Leiderdorp heeft de ambitie om te streven naar het algemene oordeel ‘goed’ ten aanzien 

van de uitvoering van de Wet WOZ. We merken voor de volledigheid wel op dat het 

gebruikelijk is dat bij de start van een belastingsamenwerking de Waarderingskamer de 

individuele gemeente (in casus Leiderdorp) het eerste jaar een categorie lager indeelt dan 

het jaar ervoor. Dit betekent dat er gestart kan worden met de waardering ‘voldoende’ en 

dat er binnen drie jaar de waardering ‘goed’ moet worden behaald.  

Dit heeft in de regel te maken met het feit dat een gemeente bij aansluiting bij een bestaand 

samenwerkingsverband zoals de BSGR volledig wordt doorgelicht op de totale uitvoering 

van de Wet WOZ. Dit betreft een uitgebreide inspectie en staat niet in verhouding tot de 

inspecties die in het verleden bij de gemeente Leiderdorp zijn uitgevoerd. Het is dan ook van 

belang om als gemeente Leiderdorp hiervan bewust te zijn.  

 

Voor het belastingjaar 2018 heeft de BSGR voor al haar deelnemers het oordeel Goed 

mogen ontvangen vanuit de Waarderingskamer. 

 

Om enig inzicht te geven in de Waarderingskamer-oordelen van de afzonderlijke gemeenten 

die zijn aangesloten bij de BSGR alsmede die van de gemeente Leiderdorp is hieronder in 

tabelvorm het één en ander uitgewerkt.  

 
Gemeente Status toezicht herwaardering 2018 

 
2018 

 

Bodegraven- 
Reeuwijk 

Goed 
Waarderingskamer heeft ingestemd met 
bekend maken WOZ-waarden voor 2018 
 

Gouda Goed 
Waarderingskamer heeft ingestemd met 
bekend maken WOZ-waarden voor 2018 

Katwijk Goed 
Waarderingskamer heeft ingestemd met 
bekend maken WOZ-waarden voor 2018 

Leiden Goed 
Waarderingskamer heeft ingestemd met 
bekend maken WOZ-waarden voor 2018 

Oegstgeest Goed 
Waarderingskamer heeft ingestemd met 
bekend maken WOZ-waarden voor 2018 

Voorschoten Goed 
Waarderingskamer heeft ingestemd met 
bekend maken WOZ-waarden voor 2018 

Wassenaar Goed 
Waarderingskamer heeft ingestemd met 
bekend maken WOZ-waarden voor 2018 

Zoeterwoude Goed 
Waarderingskamer heeft ingestemd met 
bekend maken WOZ-waarden voor 2018 

Waddinxveen Goed 
Waarderingskamer heeft ingestemd met 
bekend maken WOZ-waarden voor 2018 

Leiderdorp Goed 
Waarderingskamer heeft ingestemd met 
bekend maken WOZ-waarden voor 2018 

 

Op basis van de (ingevulde) beoordelingsprotocollen kan onder meer een gedegen oordeel 

worden gegeven over de kwaliteit van de taxatie, volledigheid WOZ-administratie en de 

kwaliteit van de objectkenmerken zowel primair als secundair.  
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Voor het beoordelen van de kwaliteit van de taxaties voor de gemeente Leiderdorp is 

gekeken naar de door de gemeente Leiderdorp aangeleverde gegevens voor de Vragenlijst 

kwaliteit taxaties 2018 van de Waarderingskamer en de ingevulde Vragenlijsten van de 

voortgangsinventarisatie van april 2017 van de Waarderingskamer. Wat opvalt is dat de 

gemeente Leiderdorp geen gebruik maakt van de beoordelingsprotocollen van de 

Waarderingskamer, hierdoor is het niet mogelijk om de inhoudelijke kwaliteit en 

afstemming tussen de verschillende (basisregistratieve-, primaire en secundaire) gegevens 

te beoordelen. Wij zijn in dat kader uitgegaan van het oordeel van de Waarderingskamer. 

 

Uit de door de gemeente Leiderdorp aangeleverde gegevens voor de Vragenlijsten kwaliteit 

taxaties 2018 en voortgangsinventarisatie oktober 2017 kan het volgende geconcludeerd 

worden: 

 

Aansluiting Basisregistratie Kadaster 

Het advies van de Waarderingskamer is dat minimaal één keer per jaar de aansluiting op de 

Basisregistratie Kadaster wordt uitgevoerd. Uit de voortgangsinventarisatie van oktober 

2017 blijkt dat de gemeente Leiderdorp periodiek zijn kadastrale verantwoording uitvoert 

met de WOZ-administratie. Er is geen onderzoek gedaan naar het feit of er sprake is van een 

verschil tussen de totale kadastrale oppervlakte en de totaaltelling van de grondoppervlakte 

van de WOZ-objecten. Om een volledig beeld te krijgen van de aansluiting op de 

Basisregistratie Kadaster is verder onderzoek nodig. Dit zal moeten uitwijzen of de 

toekenning van de kadastrale percelen op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. 

 

Aansluiting taxatiewaarden op verkoopcijfers 

Van de woningen die zijn verkocht in de periode januari 2016 t/m juni 2017, sluiten de 

taxatiewaarden aan op het eigen verkoopcijfer. Dit blijkt uit de goedkeuring van de 

waarderingskamer om te mogen beschikken voor het belastingjaar 2018. Er heeft geen 

bestandsuitwisseling plaatsgevonden tussen de Waarderingskamer en de gemeente en 

tevens is er geen gebruikgemaakt van de beoordelingsprotocollen Woningen, Niet-

Woningen, Incourante Objecten en Agrarische Objecten. De Waarderingskamer is tot op 

heden altijd akkoord gegaan met de toelichting vanuit de gemeente. Echter wij kunnen 

hieruit niet concluderen, dat alle taxatiewaarden van de woningen aansluiten op 

verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die verkocht zijn. 

 

Marktontwikkeling tussen peildatum 2017 en 2018 

Aan de hand van de opgegeven marktontwikkeling voor alle woningen en niet-woningen en 

de woningen en niet-woningen die zijn verkocht in de periode januari 2016 t/m juni 2017 

kan geconcludeerd worden dat deze aansluiten op landelijke (regionale) cijfers die bij de 

Waarderingskamer bekend zijn. 

 

Betrekken vraagprijzen bij de taxaties 

Voor het bepalen van de WOZ-waarde voor de woningen worden actuele vraagprijzen 

vergeleken met de taxatiewaarden. De vraagprijzen worden geregistreerd in de WOZ-

administratie. 

 

Betrekken huurcijfers bij de taxaties 

Voor de bepaling van de taxatiewaarden van courante niet-woningen (kantoren, 

bedrijfsruimten, winkels en horeca) worden de verzamelde huurcijfers meegenomen. Gelet 

op het geringe aantal huurcijfers dat is verzameld uit de opgave voor de Vragenlijst kwaliteit 

taxaties, is het advies om voor de volgende Herwaardering alle courante niet-woningen die 

verhuurd worden aan te schrijven om de kwaliteit van de taxatie te borgen. 
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Volledigheid en bruikbaarheid 

T.a.v. de volledigheid en bruikbaarheid is gekeken naar: 

- Het gebruik van de DUWOZ-codering13 voor de soort-objectcode en  

deel-objectcodes; 

- De registratie van buurt- en wijkcodes; 

- De bruikbaarheidscodes bij marktanalyse; 

- De registratie van KOUDV-factoren14; 

- De registratie bouwjaren en grootte (inhoud en oppervlakte); 

- Het gebruik van referentiegroepen bij woningen; 

- De registratie van archetypes bij agrarische niet-woningen en incourante  

niet-woningen. 

 

Voor de registratie van de soort-objectcode en deel-objectcodes gebruikt de gemeente 

Leiderdorp de DUWOZ-codering. Bij de overgang naar de BSGR is het wel van belang om te 

controleren of de vrij te gebruiken ranges van de soort-objectcodes en deel-objectcodes niet 

tot conflicten leiden met de door de BSGR gehanteerde soort-objectcodes en deel-

objectcodes.  

 

Voor de vastlegging van de bruikbaarheid van verkooptransacties woningen gebruikt de 

gemeente Leiderdorp de codes bruikbaarheid die zijn voorgeschreven door de 

Waarderingskamer.  

 

Bij de agrarische niet-woningen en de incourante niet-woningen is de archetype-codering 

vastgelegd. Dit is van belang voor het waarderen in TIOX15. T.a.v. de incourante niet-

woningen geldt dat er in de WOZ-administratie gebruik is gemaakt van een driedelige 

(ruwbouw, afbouw en installaties) waarde-opbouw. 

 

Bovengenoemde zaken t.a.v. de volledigheid en bruikbaarheid schetsen een beperkt beeld 

over de kwaliteit van de objectkenmerken. Verder onderzoek is nodig om te kunnen 

beoordelen of de kwaliteit van de objectkenmerken van de gemeente Leiderdorp voldoende 

is om in de waarderingsmodellen van de BSGR een kwalitatief juiste WOZ-waarde te kunnen 

bepalen. 

 

Processen WOZ-tijdlijn jaarlijkse waardebepaling 

De Waarderingskamer heeft een WOZ-tijdlijn opgesteld t.a.v. de belangrijkste processen als 

het gaat om voortgang en tijdigheid. Het betreft o.a. de processen: 

- Bijhouden kadastrale gegevens; 

- Bijhouden gebruikersmutaties; 

- Bijhouden marktanalyse; 

- Bijhouden bouwmutaties; 

- Bijhouden geblokkeerde objecten voor beschikking; 

- Bijhouden uitspraak bezwaarschriften. 

 

Aan de hand van de Voorgangsinventarisatie oktober 2017 kan geconcludeerd worden dat 

de gemeente Leiderdorp voldoet aan de gestelde eisen t.a.v. de processen bijhouden 

kadastrale gegevens, bijhouden marktanalyse, bijhouden bouwmutaties en bijhouden 

geblokkeerde objecten voor beschikking. Het enige aandachtspunt is het proces bijhouden 

uitspraak bezwaarschriften.  

                                                 
13

 Uniforme soort- en deelobjectcodelijst van de Waarderingskamer 

14 Kwaliteit, Onderhoud, Uitstraling, Doelmatigheid en Voorzieningen 

15 Taxatiewijzer Incourante Objecten 
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In 2017 is niet voor alle objecten in het desbetreffende belastingjaar tijdig de uitspraak 

gedaan op het bezwaarschrift.16  

 

Bijhouden en kwaliteit objectkenmerken 

Om kwalitatief waardige taxatiewaarden te kunnen bepalen is het van het belang dat in de 

WOZ-administratie de primaire- (bouwjaar, grootte, enz.) en secundaire 

(onderhoudstoestand, kwaliteit/luxe, enz.) objectkenmerken worden bijgehouden. Zoals de 

Waarderingskamer aangeeft: Wat op straat staat dient in de WOZ-administratie te staan. 

 
Uit de aangeleverde voortgangsrapportages van oktober 2016 en 2017 blijkt dat de 

gemeente Leiderdorp door het taxatiebureau jaarlijks 20% van de objecten (woningen en 

niet-woningen) laat controleren. De gemeente voldoet hiermee aan de minimale eis van de 

Waarderingskamer. In de rapportage geeft u ook zelf aan dat voor enkele wijken de primaire 

en/of secundaire objectkenmerkend nog wel extra aandacht nodig hebben. Om een volledig 

oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van de objectkenmerken is het van belang dat dit 

op korte termijn inzichtelijk wordt gemaakt. 

 

Aan de hand van de bij ons bekende gegevens kan geconcludeerd worden dat de gemeente 

Leiderdorp het proces van bijhouden objectkenmerken voldoende in beeld heeft. 

 

Samenvattend 

Op basis van de aangeleverde Waarderingskamer rapportages kan geconcludeerd worden 

dat bij de gemeente Leiderdorp de uitvoering van de Wet WOZ op orde lijkt te zijn. Er zijn 

geen grote onvolkomenheden geconstateerd t.a.v. de uitvoering van de processen, 

objectkenmerken en de kwaliteit van de WOZ-waarden. Wel dienen er enkele wijken extra 

optimalisatie nodig wat betreft de objectkenmerken (zie vragenlijst Oktoberinventarisatie 

2017 van de Waarderingskamer). 

 

Het advies is wel om bij de overgang naar de BSGR verder te onderzoeken of de 

gehanteerde gegevens set van de gemeente Leiderdorp past in de blauwdruk van de 

waarderingsmodellen van de BSGR. 

3.4.2. Dienstverlening/klanttevredenheid 
De kwaliteit van de dienstverlening en de daarbij behorende klanttevredenheid is ook een 

belangrijk onderdeel. Om de score te bepalen voor dit criterium besteden wij met name 

aandacht aan de algehele dienstverlening, waaronder de front-Office werkzaamheden in 

onder andere het KCC, de digitale dienstverlening en het (in)formele klantcontact. Vanuit 

Leiderdorp en de BSGR worden nu de belangrijkste zaken uiteengezet. 

 

Leiderdorp 

De organisatie is bereikbaar via de gemeentelijk website (24 uur), Belastingen E-loket, per e-

mail en telefonisch tijdens kantoortijden van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 

17.00 uur en van vrijdag van 8.30 uur tot 13.00. Daarnaast is het mogelijk om een afspraak 

in te plannen tijdens kantoortijden met iemand van het team belastingen.   

 

Een klanttevredenheidsonderzoek dat betrekking heeft op de takenpakket vanuit 

belastingen bezien is niet recent uitgevoerd.  
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 Deze vertraging is verklaarbaar aangezien het aangehouden uitspraken zijn i.v.m. lopende procedure waterverdedigingswerken. 
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Voor wat betreft de inrichting van het KCC is gekozen om onder andere de eerste 

informatiestromen ter zake van de WOZ-beschikkingen, hondenbelastingen en 

precariobelasting te laten verlopen via het KCC. Het voordeel is dat de backoffice zodoende 

in enige mate kan worden ontlast en dat de burger ook snel op de meest gestelde vragen 

een antwoord verkrijgt vanuit het KCC. Verder wordt aangegeven dat het KCC zich dient te 

houden aan bepaalde (service)normen. Deze zijn tot op heden nog niet gekwantificeerd. 

Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld het opnemen van minimaal 80% van de telefoontjes 

binnen 30 seconden. Binnen de aanbieding van de BSGR zit de eerste en tweedelijns 

telefonie voor de overgedragen belastingtaken. 

 

Mocht de burger het niet eens zijn met een aanslag dan kan hij/zij digitaal via het 

Belastingen E-loket alsmede schriftelijk bezwaar indienen.  Vervolgens kan eventueel een 

gesprek of hoorzitting plaatsvinden in een gespreksruimte van de gemeente Leiderdorp. 

Mocht ook een inpandige opname benodigd zijn dan wordt de hoorzitting als zodanig 

gecombineerd met deze inpandige opname.  

 

De gemeente Leiderdorp heeft geen proactieve burgerparticipatie bij de totstandkoming 

van de WOZ-waarden, dan wel de kwaliteit van de bestanden. Landelijk is de trend al enige 

jaren om de burgers te betrekken bij de totstandkoming van de WOZ-waarde. Dit wordt ook 

geadviseerd door de Waarderingskamer. Dit gebeurt vaak aan de hand van voormelding 

over hetzij de WOZ-waarde en/of de objectkenmerken. De gemeente Leiderdorp doet dit 

geen van beide. 

 

De BSGR 

De organisatie is bereikbaar via de website van de organisatie (24 uur), digitale balie, 

twitter, telefonisch tijdens kantoortijden van maandag tot en met vrijdag (8.30 uur-16.30 

uur) en op afspraak. Het KCC is het eerste aanspreekpunt voor degene die vragen hebben op 

het gebied van belastingen. In de DVO zijn ook de servicenormen opgenomen waaraan het 

KCC dient te voldoen. Deze DVO is omvangrijker dan hetgeen door de gemeente Leiderdorp 

als servicenormen wordt gesteld. Dit hangt wellicht samen met het gegeven dat de BSGR als 

organisatie zich op het gebied van het KCC al wat meer heeft doorontwikkeld dan de 

gemeente Leiderdorp.  

 

De burgerparticipatie is op dit moment sterk in ontwikkeling. De BSGR heeft in het verleden 

onder meer deelgenomen aan de pilot op het gebied van informele afhandeling van WOZ-

bezwaren. Dit is nu doorgevoerd binnen haar reguliere processen. Daarnaast verzorgt de 

BSGR voor haar deelnemer actieve participatie door middel van het doen van 

voormeldingen over de WOZ-waarden en de objectkenmerken WOZ voor haar deelnemers. 

Dit betreft vooralsnog ook een pilot. Tevens heeft de burger heeft verschillende 

mogelijkheden (digitaal, telefonisch of schriftelijk) om bezwaar in te dienen of bedenkingen 

kenbaar te maken ten aanzien van de aanslag. Mocht het noodzakelijk zijn dan worden 

gesprekken georganiseerd bij de BSGR en in enkele gevallen op locatie van belanghebbende. 

In de regel wordt een gesprek op locatie niet aangemerkt als een hoorzitting in het kader 

van de Algemene wet bestuursrecht.  

3.4.3. Kwaliteit processen 
De kwaliteit van de processen heeft een nadrukkelijke relatie met de kwaliteit van de 

uitvoering. Deze kwaliteit wordt periodiek door een onafhankelijke, landelijke 

toezichthouder (namelijk de Waarderingskamer), getoetst. Dit heeft echter enkel betrekking 

op de uitvoering van de wet WOZ. De gemeentelijke belastingtaak bestaat naast de 

uitvoering van de wet WOZ ook uit het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen, 

het afhandelen van bezwaarschriften en het invorderingstraject. Kwaliteit is daarnaast ook 

af te meten aan het aantal toegekende bezwaarschriften dan wel beroepszaken.  
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Deze kengetallen zijn wenselijk als sturingsmiddel op de kwaliteit van de processen rondom 

het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen.  

 

Los hiervan is de gemeente Leiderdorp te allen tijde juridisch verantwoordelijk voor de 

gemeentelijke basisgegevens die zijn vastgelegd in een basisregistratie. Voor de gemeente 

gaat het dan om de basisregistraties BRP (sinds 1 januari 2014) Adressen & Gebouwen (BAG) 

en WOZ (sinds 1 januari 2009). Deze basisregistraties maken onderdeel uit van een groot 

landelijk stelsel van basisregistraties (RSGB). Al deze gegevens dienen te worden afgestemd 

en deze afstemming dient te worden geborgd binnen de bestaande processen. Landelijk is 

namelijk afgesproken dat de bronhouders verantwoordelijk zijn voor de gegevens binnen 

haar basisregistratie. Uiteraard moet hierbij aandacht zijn voor de wijze van 

gegevensuitwisseling en afstemming inclusief de borging hiervan binnen de processen. De 

niet bronhouders moeten gebruik maken van gegevens van deze bron en eventuele hiaten 

terug melden aan de bronhouder ter correctie. Hierdoor is er (in de toekomst) sprake van 

een breed zelfcorrigerend stelsel, waardoor de gegevens waarmee gewerkt wordt 

betrouwbaar en actueel zijn. Dit draagt in zeer belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de 

processen. Tevens kan worden aangegeven dat de BAG-WOZ-koppeling en de 

daadwerkelijke aansluiting tot de LV-WOZ ook zullen bijdragen aan de algehele kwaliteit.  

 

Specifiek ten aanzien van de aansluiting op de LV WOZ willen we nog aangeven dat de 

gemeente Leiderdorp nog niet is aangesloten op de LV WOZ. Dit staat gepland voor medio 

(verwachting maart) 2018. De BSGR is wel al aangesloten voor al haar deelnemers op de LV 

WOZ. 

  

De belangrijkste criteria die worden gebruikt bij de beoordeling van de aansluittoets zijn de 

volgende: 

- aantal en aard foutberichten die door de LV WOZ zijn verzonden gedurende deze 

aansluiting. 

- aantal WOZ-objecten met een waarde die in de LV WOZ is opgenomen (is het volledig). 

- percentage WOZ-objecten met een koppeling aan BAG-objecten (90-95% eis). 

- consistentie sluimerende WOZ-objecten. 

 

Er is sprake van een volledige koppeling wanneer onder meer wordt voldaan aan de 

volgende zaken: 

- alle actieve verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen zijn gekoppeld aan één of 

meer WOZ-objecten. 

- alle WOZ-objecten (uitzonderingen daargelaten) zijn gekoppeld aan een 

nummeraanduiding (conform de BAG).  

- alle actieve BAG panden zonder verblijfsobject zijn aan één of meer WOZ-objecten 

gekoppeld. 

 

We gaan nu in op de resultaten van de gemeente Leiderdorp en de BSGR (vanuit alle 

deelnemers bezien) op basis van de laatste resultaten.  

  

Leiderdorp 

De WOZ-objecten zijn voor het belastingjaar 2017 en eerdere jaren nog zo goed als volledig 

is opgelegd. Dit hangt onder meer samen met het gegeven dat voor sommige projecten nog 

een juridische procedure loopt (bijv. bezwaar). Daarnaast komt het door een discussie 

inzake waterverdedigingswerken zodat het één en ander enkele vertraging heeft opgelopen. 

Op basis van de gemeentelijke inschatting betreft het totaal nog maximaal 2% wat nog dient 

te worden opgelegd. Het streven is om en nabij de zomer het algehele traject 

(uitzonderingen daargelaten) afgerond te hebben.  
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Het oordeel van de Waarderingskamer van de laatste drie jaren is ‘goed’ geweest. Het 

streven is om ook voor de aankomende jaren het oordeel ‘goed’ te behouden terzake van 

de uitvoering op het gebied van de WOZ. Hierbij dient wel in acht te worden genomen dat in 

het merendeel van de gevallen bij de overgang naar een belastingsamenwerkingsverband 

het oordeel naar beneden wordt bijgesteld. Dit hangt samen met het gegeven dat de 

deelnemers in belastingsamenwerkingsverbanden kritischer worden beoordeeld dan als het 

een individuele gemeente betreft. Voor wat betreft de controle op het gebied van de 

objectkenmerken kan worden opgemerkt dat deze binnen de gemeentelijke organisatie op 

de juiste wijze is ingebed. Het betekent dat elk jaar 20% van de objectkenmerken wordt 

gecontroleerd en dat in vijf jaar het algehele belastingbestand is beoordeeld en waar nodig 

is verfijnd/geactualiseerd.  

 

Net zoals vele andere gemeenten hanteert de gemeente ook de WOZ-tijdslijn. De 

waardering gebeurt op inhoud voor de woningen en de niet-woningen worden gewaardeerd 

op de bruto-oppervlakte vanuit de WOZ bezien. De gemeente is op dit moment niet 

voornemens om te gaan waarderen op gebruiksoppervlakte (BAG). Zij wacht op dit moment 

eerst het traject met betrekking tot de uitbesteding van belastingtaken af. De wetgever 

heeft alle gemeente verplicht om uiterlijk 2022 de WOZ-waardering te laten plaatsvinden op 

basis van de gebruiksoppervlakte (conform de BAG). Indien de gemeente Leiderdorp de 

toetreding tot de BSGR op een later tijdstip laat plaatsvinden (2021-2022), dan moeten alle 

kosten voor deze overgang door de gemeente Leiderdorp worden geïnvesteerd. Dit is 

duurder (zie verder) dan bij het eerder aansluiten bij de BSGR. De exacte kosten voor deze 

transitie zijn niet bekend binnen de gemeente Leiderdorp. Onze ervaring leert dat de kosten 

voor deze overgang voor een gemeente als Leiderdorp moeten worden geraamd tussen de € 

150.000 en de € 300.000.  

 

Wij adviseren deze investeringskosten te laten meewegen in uw afweging. Bij onze 

financiële berekeningen zijn wij uitgegaan van een gemiddelde. De geschatte kosten voor 

deze werkzaamheden uitgevoerd door de gemeente Leiderdorp zijn € 235.000. Bij een 

uitvoering van de overgang naar gebruiksoppervlakte binnen de BSGR kan er gebruik 

worden gemaakt van een enorm schaalvoordeel, beschikbaar vast personeel dat ingezet kan 

worden op het project en het beschikbaar hebben van (visuele en technische) middelen. 

Hierdoor kan er naar inschatting van ANG aanzienlijker efficiënter worden gewerkt binnen 

het project. Wij hebben der kosten voor deze transitie in de financiële berekeningen 

geraamd op € 75.00017. Beide genoemde bedragen betreffen inschattingen, de werkelijke 

kosten kunnen pas worden vastgesteld wanneer er een gedegen inzicht is in de 

bijbehorende werklast.   

 

De kwaliteit van de overige belastingsoorten alsmede de WOZ kan onder meer worden 

beoordeeld op basis van de bezwaar- en beroep aantallen en dan met name de uitspraak 

(gegrond en ongegrond).  

 

Gelet op de inventarisatie kan worden vermeld dat in 2017 tegen de 215 bezwaarschriften 

(niet zijnde regels) zijn ingediend, waarvan ongeveer er 79 gegrond zijn verklaard (37%) 

vanwege divers redenen. Qua beroepen kan worden vermeld dat de aantallen beperkt zijn 

qua omvang (5). Hiervan zijn er 3 onder handen bij de rechter en voor 2 zaken is er een 

fiscaal compromis gesloten.  
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 Uitgangspunt is daarbij wel dat de BAG redelijk op orde is zodat de match BAG-WOZ gemaakt kan worden. Is dat niet het geval dan heeft dat invloed op 

de omvang van de kosten. 
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De (interne) termijnen qua afhandeling van de verschillende zaken zijn voor de gemeente nu 

als volgt: 

- verzoek- en bezwaarschriften worden voor woningen en niet-woningen rondom juni 

afgehandeld. Dit staat dan wel los van de restkohieren. (alle aanslagen  uit 2017 die nog 

moeten worden opgelegd in 2018) 

- Overige verzoek- en bezwaarschriften voor 1 oktober (uitzonderingen daargelaten). 

- Betalingen worden dagelijks verwerkt, maar de definitieve uitgaande betalingen gaan 

per maand (uitzonderingen daargelaten).  

- Restituties worden periodiek (afhankelijk van betaalrun) afgehandeld. 

- Kwijtscheldingsverzoeken worden binnen zes weken afgehandeld.  

 

Ten aanzien van het gegevensbeheer kan op basis van de verkregen gegevens worden 

aangegeven dat dat de terugmelding persoonsafhankelijk is ingericht en dat acht wordt 

geslagen op de wettelijk termijnen. De terugmeldingen worden direct, dan wel in overleg 

met de BAG-beheerder behandeld. Er kan dan worden gesteld dat binnen 4 dagen de 

terugmelding wordt verwerkt en indien nodig betreft de termijn maximaal 6 maanden als 

een object in onderzoek wordt geplaatst. Aandachtspunt betreft op het gebied van de 

terugmelding nog wel de persoonsafhankelijke inrichting van het proces (per email). 

Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het terugmelden van gegevens door de WOZ naar de 

BAG gelet op de afhandeling van een bezwaarschrift. Hier hangt dan ook onder meer de 

kwaliteit van het gegevensbeheer van af. Uiteindelijk zal ook het jaarlijks vergelijken van de 

luchtfoto’s tot gevolg hebben dat de kwaliteit wordt verhoogd, omdat veel bouwwerken 

tegenwoordig vergunning vrij kunnen worden gebouwd.  

 

Volledigheidscontroles worden periodiek uitgevoerd. Het gaat dan om een controle op 

adresniveau (eenmaal per jaar leegstand). Een vergelijking op basis van inhoud en 

oppervlakte is niet meer uitgevoerd. Het is dan ook wenselijk mede bezien van de 

aansluiting op de LV WOZ dat hier constante aandacht is om zodoende de gegevenskwaliteit 

te monitoren en te borgen.  Zeker nu wordt aangegeven dat de intentie is om per maart 

2018 definitief aan te sluiten op de LV WOZ.  Op basis van de gehouden nulmeting kan 

worden vermeld dat de gemeente Leiderdorp wel voldoet aan de gestelde 90% eis. 

Ten tijde van de gesprekken is tevens aangegeven dat 100% van de BAG-adressen in de WOZ 

zijn opgenomen BAG conform zijn met inbegrip van een BAG ID. Het moge duidelijk zijn dat 

het proces constante monitoring behoeft en dat het niet stopt als wordt aangesloten op de 

LV WOZ. 

 

Op het gebied van invordering valt met name op het percentage oninbaar. Binnen de 

gemeente Leiderdorp wordt 1,25% van de aanslagen oninbaar verklaard. Dat is een hoog 

percentage als we dat met andere belastingorganisaties vergelijken. De BSGR bijvoorbeeld 

kent een gemiddeld oninbaarheidspercentage van 0,5% in het jaar 2017.  

 

De BSGR 
Op dit moment (begin maart) zijn circa 98% van de WOZ-objecten gewaardeerd en beschikt.   

 

Indien we de oordelen van de Waarderingskamer beoordelen, blijkt dat het 

samenwerkingsverband BSGR positief wordt beoordeeld. Voor alle deelnemers is het 

Waarderingskamer oordeel ‘Goed’.  

 

Voor wat betreft de waardering kan worden aangegeven dat alle niet-woningen worden 

gewaardeerd op BVO (NEN 2580). Alle woningen worden, behoudens in de gemeente 

Leiden, gewaardeerd op inhoud. De woningen in de gemeente Leiden worden ook 

gewaardeerd op BVO (NEN 2580). De BSGR is projectmatig bezig met de transitie van inhoud 

naar oppervlakte waarderen.  
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Zij doen dit aan de hand van een gedegen stappenplan, dit met als doel alle deelnemende 

gemeenten per 2022 te waarderen op gebruiksoppervlakte. De BSGR is thans gestart met 

het beoordelen van alle objectkenmerken in relatie tot de BAG-gebruiksoppervlakte.  

 

De (interne) termijnen qua afhandeling van de verschillende zaken zijn voor de BSGR nu als 

volgt: 

- verzoek- en bezwaarschriften worden voor woningen en niet-woningen op 1 juli voor 

70% afgerond. Uiteindelijk is dan 90% op 1 oktober afgerond. Eind van het jaar zijn dan 

alle bezwaren afgehandeld conform wettelijke termijn met eventuele uitloop naar de 1e 

6 weken van het daaropvolgende belastingjaar.  

- Overige verzoek- en bezwaarschriften worden binnen de wettelijke termijn 

afgehandeld. In de regel betekent dit binnen het kalenderjaar.  

- Betalingen hebben een gemiddelde doorlooptijd van 1,5 dag.  

- Restituties worden periodiek na de derde week van het besluit doorgevoerd. 

- Kwijtscheldingsverzoeken worden in de regel binnen 8 weken (wettelijke termijn) 

afgehandeld. Dit wordt slechts anders als sprake is van het ontbreken van de benodigde 

informatie.  

 

Op het gebied van gegevensbeheer worden door de BSGR periodiek controles uitgevoerd. 

Deze controles hebben in eerste instantie voornamelijk betrekking op de afstemming van 

adressen en gebouwgegevens, waarbij de vergelijkingen op het gebied van inhoud en 

oppervlakte niet standaard deel uitmaken van het geheel.  Verder wordt aangegeven  

dat de adressen BAG conform zijn en dat de WOZ-objecten een BAG ID hebben. Alle 

deelnemers van de BSGR zijn al definitief aangesloten op de LV WOZ.  

 

De terugmeldingen die in het kader van het gegevensbeheer van belang zijn, worden door 

middel van verschillende kanalen teruggemeld. Dit gebeurt door gebruik te maken van de 

BAG-viewer, Excel bestanden, het periodiek leveren van een StuF TAX-bestand, alsmede 

door persoonlijk contact.  

 

Ten aanzien van het in beeld brengen van vergunning vrije bouwwerken kan worden 

aangegeven dat het een integraal proces betreft om zodoende het gegevensbeheer nader te 

optimaliseren. Dit proces omvat de marktanalyse, bezwaren, onderzoeksprocedures en 

periodieke aanschrijving objectkenmerken(controle). Daarnaast is er op dit gebied constante 

informatie-uitwisseling met de BAG. 

 

Tot slot is de visie van de BSGR in lijn met het gedachtegoed op het gebied van het RSGB18. 

Dit betekent in basis dat alleen gebruik wordt gemaakt van authentieke gegevens en dat is 

geborgd zodat geen gegevens worden gebruikt die niet tot een basisregistratie zijn te 

herleiden als deze verplicht dienen te worden gehanteerd. Gedacht kan worden aan een 

adres.  

3.4.4. Kwetsbaarheid 
Een belangrijk aspect om te kunnen zorgen voor een juiste, tijdige en kwalitatief 

hoogwaardige uitvoering van de gemeentelijke belastingtaak, is kwetsbaarheid (lees: de 

beperking van kwetsbaarheid) een noodzakelijke voorwaarde. Het proces dient efficiënt te 

zijn ingericht en er dient voldoende (generiek inzetbaar) personeel beschikbaar te zijn om de 

dagelijkse uitvoering te verzorgen en om pieken en incidenten (ziekte etc.) te kunnen 

opvangen.  
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Dit kan op diverse manieren worden geborgd, namelijk binnen de eigen formatie, binnen de 

uitvoering van de processen, werkprocesbeschrijvingen, sturingselementen door middel van 

rapportages, opleidingen, e.d.  

 

Leiderdorp 

Binnen de organisatie zijn de werkzaamheden op het gebied van heffen en innen 

ondergebracht binnen het team Belastingen (onderdeel van de afdeling Gemeentewinkel). 

De functies zijn over de gehele linie niet dubbel bezet. Er werken enkel specialisten binnen 

het team, waardoor bij (langdurige) uitval de werkzaamheden niet door collega’s kunnen 

worden opgenomen. De gemeente Leiderdorp beschouwen wij op het gebied van 

belastingen als erg kwetsbaarheid.  

 

Echter, vanuit de omvang van de gemeentelijke organisatie is dit ook wel een logische 

verklaring. De kwetsbaarheid op de WOZ wordt ondervangen door het inhuren van een 

extern taxatiebureau. 

 

Aan het externe taxatiebureau worden veel WOZ-werkzaamheden (jaarlijks) uitbesteed. Dit 

heeft onder meer betrekking op de taxatie woningen, niet-woningen alsmede de taxatie-

technische afhandeling van bezwaarschriften. Mocht een medewerker vanwege ziekte of 

andere omstandigheden niet in staat zijn om de werkzaamheden uit te voeren dan dient in 

de regel een beroep te worden gedaan op (externe) inhuur. Verder kan worden aangegeven 

dat de belangrijkste werkprocessen op hoofdlijnen zijn beschreven, echter deze zijn niet 

actueel. Benodigde sturingsinformatie kan (deels) op verzoek door SP71 uit het systeem kan 

worden gehaald.    

   

De BSGR 

Binnen de BSGR is geen sprake van kwetsbaarheid. De omvang van deze organisatie is 

dermate groot dat nagenoeg alle werkzaamheden door de BSGR zelf worden uitgevoerd. 

Tevens is er sprake van een meer dan dubbele bezetting van alle voorkomende 

werkzaamheden en taken.  Hierbij dient nog wel te worden opgemerkt dat de 

deurwaarderswerkzaamheden in het ‘buitengebied’ (buiten beheersgebied Rijnland/BSGR) 

zijn uitbesteed.  

 

Verder kan worden aangegeven dat alle processen. De sturingsinformatie betreft in feite de 

managementinformatie en deze wordt periodiek gedeeld met de deelnemers. In het 

verlengde hiervan kan ook nog worden aangegeven dat de BSGR NOREA Richtlijn ISAE 3402 

type II gecertificeerd is, de controles zijn ingebed in de processen en een interne controle 

matrix is opgesteld. Begin 2018 is door de accountant de NOREA Richtlijn ISAE 3402 type II 

wederom toegekend. 

3.4.5. Vergelijkingsmatrix 
In deze paragraaf is een samenvattende vergelijkingsmatrix opgenomen met aan de 

horizontale zijde gemeente Leiderdorp en de BSGR. Verticaal zijn de vergelijkingscriteria c.q. 

beoordelingscriteria te raadplegen. Elk criterium, zoals bijvoorbeeld kwaliteit van 

dienstverlening/ klanttevredenheid en kwaliteit processen, bestond weer uit meerdere 

onderdelen.   
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Per criterium kan een score tussen de 1 en de 7 worden behaald. In de tabel op de volgende 

pagina is het één en ander toegelicht. 

Puntentoekenning  

Score 1: Geen of slechte score 

Score 3: Beperkte of matige score 

Score 5: Gemiddelde score 

Score 7: Boven gemiddelde score 

 

In de nu volgende tabel laten we de ingevulde vergelijkingsmatrix zien op basis van een 

expertmatige inschatting. Deze inschatting is gebaseerd op de vele onderzoeken die we in 

dit kader bij diverse gemeenten en belastingkantoren van samenwerkende gemeenten en 

waterschappen hebben uitgevoerd in de laatste jaren: 

Vergelijkingscriterium/ 
beoordelingscriterium 

Leiderdorp BSGR 

Kwaliteit dienstverlening/ klanttevredenheid 5 7 

Kwaliteit processen 5 7 

Kwetsbaarheid 1 7 

 

Van belang is om aan te geven dat het een vergelijk betreft bezien over de gehele linie en 

dat alle aspecten hierin zijn meegewogen. De kwaliteit van de processen omvat dan 

bijvoorbeeld zowel het onderdeel heffen alsmede het onderdeel innen.  

 

Op het gebied van dienstverlening/klanttevredenheid kan worden aangegeven dat de BSGR 

haar processen al meer heeft geprofessionaliseerd. Dit uit zich bijvoorbeeld in het de 

opgestelde DVO met daarin de kwalificeerbare kwaliteitsnormen. 

 

Indien een vergelijk wordt gemaakt ten aanzien van de kwaliteit van de processen kan over 

gehele linie bezien worden aangegeven dat de BSGR de processen op een hoger 

kwaliteitsniveau heeft geborgd. Dit is onder meer terug te zien bij het onderdeel innen. 

Alsmede de kwaliteitsborging gelet op de NOREA Richtlijn ISAE 3402 type II, het interne 

controleprotocol en het feit dat zij voor de WOZ gebruikmaken van de 

beoordelingsprotocollen. 

3.4.6  Heeft Leiderdorp exceptionele taken i.r.t. kostprijs BSGR? 
Binnen de reguliere uitvoering van de belastingtaken heeft de gemeente Leiderdorp geen 

exceptionele taken. Dat wil zeggen dat alle voornoemde en uit te besteden taken van de 

gemeente Leiderdorp door de BSGR als reguliere taken worden gezien en derhalve volledig 

worden opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling (GR).  

3.5 Bestuurlijk-Juridische consequenties voor de gemeente Leiderdorp 
Indien de gemeente Leiderdorp er voor kiest om haar belastingtaak over te dragen aan de 

BSGR, dan neemt de gemeente Leiderdorp deel in de daarvoor opgerichte 

gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam (zgn. GROL).  

3.5.1 Bestuurlijk sturing 
De BSGR is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd ‘Openbaar 

Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland’. Het bestuur van de BSGR bestaat uit: 

a. het algemeen bestuur; 

b. het dagelijks bestuur; 

c. de voorzitter. 
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Het samenwerkingsverband heeft een ambtelijke organisatie, met aan het hoofd een 
directeur. De directeur is tevens secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks 
bestuur.  

Aan het samenwerkingsverband wordt overgedragen de bevoegdheid tot heffing en 

invordering van de volgende belastingen, voor zover de deelnemer de genoemde belasting 

kent. Dit betekend dat alle belastingtaken die thans binnen het team Belastingen van de 

gemeente Leiderdorp worden uitgevoerd, overgaan naar de BSGR.  

 3.5.2 Zeggenschap binnen de gemeenschappelijke regeling 
In artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling staat dat aan het hoofd van het 

samenwerkingsverband het algemeen bestuur staat. Het algemeen bestuur bestaat uit 

zoveel leden als er deelnemers zijn (tot op heden zijn dit 9 gemeenten en het HH Rijnland).

Wat betreft het stemrecht is opgenomen dat het aantal stemmen van een lid van het 

algemeen bestuur is gerelateerd aan de in de begroting van de belastingsamenwerking voor 

het betreffende kalenderjaar opgenomen bijdrage van de betreffende deelnemer die het lid 

van het algemeen bestuur vertegenwoordigt. Het aantal stemmen per deelnemer wordt 

jaarlijks door het algemeen bestuur op de eerste vergadering van het jaar vastgesteld aan de 

hand van de voor dat jaar vastgestelde begroting van de belastingsamenwerking, met dien 

verstande dat het stemrecht van een deelnemer altijd minder dan 50% van het totale 

stemrecht bedraagt. Het aantal stemmen wordt afgerond op 2 cijfers achter de komma. 

3.5.3 Toetreding en uittreding gemeenschappelijke regeling 
Wanneer de gemeente Leiderdorp wenst toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling, 

dan dient het college van de gemeente Leiderdorp het verzoek tot toetreding, met inbegrip 

van de verkregen toestemming van de gemeenteraad, in bij het dagelijks bestuur van het 

samenwerkingsverband. Het dagelijks bestuur legt het verzoek tot toetreding ter advisering 

voor aan het algemeen bestuur. Vervolgens zendt het dagelijks bestuur het verzoek tot 

toetreding met het advies van het algemeen bestuur aan de colleges. Het college van een 

gemeente treedt toe tot de regeling, indien alle deelnemers aan de gemeenschappelijke 

regeling, na verkregen toestemming van hun vertegenwoordigende orgaan hebben 

ingestemd met de verzochte toetreding. 

Voor de gemeente Leiderdorp geldt dat het algemeen bestuur van de BSGR op 29 maart a.s. 
bij elkaar komt. De aanbieding die door de BSGR is gedaan, is afgestemd met de leden van 
het dagelijks bestuur en digitaal beschikbaar gesteld aan de leden van het dagelijks bestuur. 
Echter de formele besluitvorming kan pas in de AB-vergadering van 29 maart plaatsvinden. 

In artikel 38 van de gemeenschappelijke regeling wordt een eventuele uittreding geregeld 
uit de gemeenschappelijke regeling. Hierin staat opgenomen dat de uitredende gemeente 
dit middels een aangetekend schrijven kenbaar maakt aan het algemeen bestuur van het 
samenwerkingsverband en aan de overige deelnemers. 

In het tweede lid van artikel 38 staat opgenomen dat het niet mogelijk is voor een 
deelnemer om gedurende vijf jaren na de datum van toetreding tot de regeling uit de 
regeling te treden. Voor uittreding wordt een opzegtermijn van ten minste één jaar in acht 
genomen. Indien een deelnemer wenst uit te treden, dan wordt na ontvangst van de 
schriftelijke aankondiging, aan een, in overleg met de uittredende deelnemer aan te wijzen, 
onafhankelijke registeraccountant opdracht verleend een liquidatieplan op te stellen als 
ware tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling besloten. Het liquidatieplan wordt 
met ten minste drie vierde meerderheid van stemmen vastgesteld door het algemeen 
bestuur en de daarin voor de uittredende deelnemer omschreven financiële verplichtingen 
zijn bindend. De kosten van het opstellen van het liquidatieplan komen voor rekening van de 
deelnemer die het voornemen heeft om uit te treden. 
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3.6 Overige zaken 
Er zijn een aantal taken die achterblijven bij de gemeente Leiderdorp. Dit zijn de 

onderstaande werkzaamheden: regie, advies aan College en het verwerken van de 

privaatrechtelijke vorderingen en bezwaren. 

Het totaal volume van de overblijvende taken wordt zoals het er nu uitziet geschat op 

maximaal 0,2 fte. Uiteraard zal in de opstartfase na de overgang op het gebied van het 

organiseren en afstemmen tussen Leiderdorp en de BAGR wat meer inzet benodigd zijn, 

echter over een jaar bezien is de benodigde inzet maximaal 0,2 fte. 

 

Voor alle duidelijkheid de regietaken (zie bijlage I) zijn niet het verwerken van de 

privaatrechtelijke vorderingen en bezwaren. Reden dat sprake is van maximaal 0,2 fte heeft 

te maken met de tijdelijkheid en overgang van een aantal zaken. 

 

Blijft over de regie taak die door een nog nader te benoemen functionaris binnen de 

gemeente Leiderdorp moet worden uitgevoerd. Er kan ook worden gekozen om de 

regietaak bij een regiogemeente onder te brengen die reeds is aangesloten bij de BSGR.  

 

In Bijlage 1 zijn in hoofdlijnen de verschillende taken en werkzaamheden van deze 

functionaris aangegeven. 

 

Om enig inzicht te geven in de rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke gevolgen die de 

eventuele overgang van de belastingtaken van de gemeente Leiderdorp naar de BSGR tot 

gevolg heeft voor het personeel, zullen de belangrijkste componenten moeten worden 

uitgewerkt. Daarnaast is de vraag of er personeel mee over (wenst) gaat naar de BSGR, gelet 

op de aankomende pensioenmomenten (2021 en 2023), waardoor er geen medewerkers 

belastingen meer zijn voor de gemeente Leiderdorp.  
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4 Financiële berekening 
toetreding tot de BSGR 

4.1 Verschillende scenario’s t.b.v. kostenvergelijking BSGR 
Gekozen is om twee scenario’s uit te werken: 

- Vergelijking BSGR met de huidige situatie inclusief alle frictiekosten inclusief overname 

personeel. 

- Vergelijking BSGR met de huidige situatie inclusief alle frictiekosten exclusief overname 

personeel.  

 

Tussen het aansluiten per 1 januari 2019 of per 1 januari 2020 zitten geen andere verschillen 

dan de terugverdientijd. Zie tabellen 9 en 10. 

4.2 Frictiekosten, hoe zien die eruit? 
Bij het hanteren van de frictiekosten zijn verschillende invalshoeken denkbaar en 

hanteerbaar. In dit onderzoek is gebleken dat de frictie met name bestaat uit personele 

frictiekosten: 

- Frictiekosten direct personeel looptijd ruim 4 jaar (2019-2023), waarbij een eerste deel 

van personele frictiekosten reeds in 2021 komen te vervallen in verband met de 

pensioengerechtigde leeftijd. 

- Frictiekosten projectkosten voor de overgang naar de BSGR vastgesteld op € 210.000.  

- Deze kosten zijn als volgt opgebouwd: 

 
Frictiekosten algemeen Gem Leiderdorp BSGR Totaal 

onderzoek €                12.500 €         12.500 €           25.000 

Transitiekosten19 €                77.000 
 

€           77.000 

2 nulmetingen schoon door 
de poort 

€                11.000 
 

€           11.000 

Meerkosten tijdelijke inhuur 
opvang vertrek medewerker 

€                42.000 
 

€           42.000 

Afhandeling bezwaar WOZ 1e 
jaar na overgang 

€                15.000 
 

€           15.000 

Opwerken Bestanden20 €                40.000  €           40.000 

Totaal €                197.500 €         12.500 €         210.000 

 Tabel 1 

 

Echter, de BSGR zal conform deze tabel een gedeelte bijdragen aan deze kosten. 

Voor de onderbouwing van de projectkosten verwijs ik naar de bijlage IV. 
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 Zie bijlage IV 

20
 Dit betreft een inschatting 
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Het schoon door de poort betekent dat de twee analyses gemaakt worden (nulmetingen) 

waarin de data bij aanvang van het proces worden gemeten/geanalyseerd. De gemeente 

Leiderdorp moet zorg dragen dat de data worden opgewerkt met als doel zo volledig 

mogelijk en kwalitatief hoogwaardig over te dragen aan de BSGR. Voordat de definitieve 

conversie plaatsvindt zal een tweede nulmeting controleren of aan deze voorwaarde 

voldaan is. 

 

Frictiekosten direct personeel, hiermee wordt bedoeld het personeel dat werkzaam was bij 

het onderdeel belastingen en waarvan de taken nu worden overgenomen door de BSGR. 

Wat betreft de frictiekosten personeel, normaal gesproken wordt een periode van drie of 

vijf jaar gehanteerd. Echter binnen de gemeente Leiderdorp zijn 2 fte medewerkers reeds 

binnen de periode van 3 jaar met pensioen en 1,5 fte medewerkers binnen 5 jaar. Een 

medewerker 1 fte zal zeker elders binnen organisatie (dit vindt plaats per maart 2018) 

worden geplaatst.   

 

Na overleg met de BSGR is geconstateerd dat er binnen de BSGR vacatures voor meerdere 

functies vrijkomen door het eventueel aansluiten van Leiderdorp bij de GR van de BSGR.  

Dat betekent dat er voor sommige van de huidige medewerkers binnen de gemeente 

Leiderdorp bij gebleken geschiktheid een passende functie zal kunnen worden aangeboden 

bij de BSGR. 

 

Binnen de BSGR zijn de onderstaande vacatures (bij gebleken geschiktheid) vacant: 

- Taxateur       0.5 fte 

- Medewerker gegevensbeheer bij de WOZ   1 fte 

- Medewerker heffen     0.5 fte 

- Medewerker Informatie en Inning   0.5 fte  

 

Conform de huidige functiebeschrijvingen zou dat betekenen dat er voor 2 medewerkers 

vanuit de gemeente Leiderdorp vacatureruimte is bij de BSGR. In het tweede scenario is 

rekening gehouden met plaatsing van 2 medewerkers bij de BSGR. In dit geval zullen de 

eventuele kosten voor het sociaal plan, onder andere de mogelijk andere salariëring 

(hiermee doelend op een negatief verschil) en reiskosten, voor rekening komen van de 

gemeente Leiderdorp.  

 

In het jaar voor de toetreding tot de BSGR wordt de WOZ herwaardering uitgevoerd door de 

gemeente Leiderdorp. De bezwaren die hierop voortkomen in het jaar erna, dienen nog wel 

door het taxatiebureau dat de waardering heeft gedaan voor de gemeente te worden 

afgehandeld. Deze kosten komen voor rekening van de gemeente Leiderdorp. Het hierop 

volgende jaar worden alle werkzaamheden uitgevoerd door de BSGR en komen deze kosten 

te vervallen (zit in de aanbieding van de BSGR). 

 

4.3 Weergave financiële consequenties in tabelvorm 
In onderstaande tabellen wordt aangegeven waaruit de verschillende kosten soorten 

(bestaande kosten, frictiekosten en terugverdientijd) van de verschillende scenario’s 

bestaan. In deze is er maar 1 scenario uitgewerkt. Mocht het zo zijn dat er eerder of alsnog 

formatie wordt gevonden binnen de gemeente Leiderdorp, of het outplacementtraject 

genereert banen, dan zullen de kosten recht evenredig afnemen voor de gemeente 

Leiderdorp en het terugverdienscenario positiever uitvallen. 

De frictiekosten zijn onder te verdelen in structurele en incidentele frictiekosten. 
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De structurele frictiekosten bestaan voornamelijk uit de aan personeel gerelateerde 

componenten, inhuur, port en portokosten, proceskosten en kosten onderhoud en aanschaf 

van aan de belastingtaken gerelateerde applicaties. De incidentele frictiekosten bestaan 

voornamelijk uit de kosten die gemaakt moeten worden in het kader van het voldoen van de 

loonkosten van de medewerkers belastingen van de gemeente Leiderdorp die niet mee over 

gaan naar de BSGR. 

 

Totaaloverzicht van de huidige kosten voor de uitvoering van de belastingtaken. 

In dit overzicht zijn meegenomen alle kosten zoals die in de begroting zijn gelabeld aan de 

formatie belastingen, de huisvestingskosten en de kosten voor de niet direct 

uitvoeringsgerichte werkzaamheden die betrekking hebben op de belastingtaken (de 

overhead).  Voor wat betreft de invorderingsopbrengsten (lees de vervolgingskosten zoals 

dwangbevelen e.d.) zijn we ervan uit gegaan dat de huidige opbrengsten gelijk blijven.  

Zoals ook eerder in dit rapport is vermeld, is het percentage oninbare posten voor de BSGR 

(< 0,5 %) significant lager, dan in de gemeente Leiderdorp (1,25%). Reden dat bovenstaande 

redenering ons inziens meer dan voldoende gestaafd wordt en dat deze verrekening van 

deze kosten/opbrengsten niet is opgenomen in de onderstaande tabellen en berekeningen. 

 

Soort kosten bedrag 

Personele lasten formatie belastingen € 267.190 

Doorbelaste kosten overhead  € 182.265  

Applicaties  € 51.000  

Uitbesteding werk/inhuur  € 46.593  

Materiële lasten  € 38.921  

Totaal  € 585.969  

   Tabel 2 

 

Deze tabel 2 geeft een totaaloverzicht van de binnen de gemeente Leiderdorp gelabelde 

kosten voor de uitvoering van de belastingtaken € 585.969. 

 

Echter een aantal kosten zal niet verminderd worden door de overgang naar de BSGR. We 

denken hier met name aan de kosten die gerelateerd zijn aan de overhead (huisvesting, 

financiën. Personeelszaken, facilitaire zaken en personele overhead van de afdelingen). Dat 

betekent dat we gerekend hebben met de in de onderstaande tabel 2 benoemde kosten. 

 

Soort kosten bedrag 

Personele lasten formatie belastingen € 267.190 

Doorbelaste kosten overhead  € 20.000  

Applicaties  € 51.000  

Uitbesteding werk/inhuur  € 46.593  

Materiële lasten  € 38.921  

Totaal  € 423.704  

Tabel 3 

  

In tabel 3 zijn de kosten weergegeven die werkelijk komen te vervallen € 423.704 indien de 

gemeente Leiderdorp besluit om aan te sluiten bij de GR van de BSGR. 
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Kosten die altijd wegvallen bij overgang naar BSGR 

Doorbelaste kosten overhead € 20.000  

Applicaties € 51.000  

uitbesteding werk/inhuur € 46.593  

Materiële lasten € 38.921  

Subtotaal € 156.514  

Kosten regiefunctionaris 0,2 fte € 15.000 

Totaal € 141.514 

Tabel 4 

 

Deze tabel laat, los van de personele voordelen, de kosten zien die te allen tijde wegvallen 

bij een overgang naar de BSGR en de kosten die moeten worden gemaakt voor de functie 

van regiefunctionaris. 

 

De bestaande belastingapplicaties kunnen komen te vervallen voor de gemeente 

Leiderdorp. De kanttekening die erbij gemaakt moet worden heeft te maken met de vraag 

of alle leges activiteiten rioolheffing e.d. overgaan naar een derde partij. Stel dat bouwleges, 

huwelijkse leges e.d. anders dan per kasbetaling nog door de gemeente worden afgewikkeld 

dan heeft de gemeente nog wel administratieve middelen nodig om de inning te laten 

verlopen. Dat kunnen workarounds zijn of via de bekende IT-systemen.   

 

Zoals eerder vermeld in hoofdstuk 3 worden deze activiteiten nu uitgevoerd door SP71 en 

zullen niet mee overgaan naar de BSGR. Deze kosten zijn onderdeel van de doorbelasting die 

vanuit bedrijfsvoering wordt doorberekend aan belastingen. 

 

In de volgende paragraaf wordt weergegeven wat de respectievelijke voor- en nadelen zijn 

voor de gemeente Leiderdorp bij de aansluiting bij de BSGR. Het aansluiten per 1 januari 

2019 of 1 januari 2020 maakt alleen verschil omdat de berekening met betrekking tot de 

pensionering van een aantal medewerkers verschuift. In scenario 2 wordt het voordeel 

significant groter in 2023 en verder.  

4.4  Weergave diverse scenario’s in tabelvorm 
In alle scenario’s is rekening gehouden met het WCS21, ofwel bij de potentiële plaatsing is 

uitgegaan van de meest onvoordelige situatie voor de gemeente Leiderdorp. Hiermee wordt 

bedoeld dat ook als er sprake is van overname personeel (2fte) dat de 2 overige 

medewerkers (m.u.v. de reeds genoemde) niet geplaatst kunnen worden (intern of extern). 

Dat betekent dat er rekening is gehouden met: 

Scenario 1:   
Hier worden de personele consequenties en de gevolgen berekend indien de vacatures (2 

fte) bij de BSGR niet worden ingevuld door medewerkers van de gemeente Leiderdorp. De 

tabellen laten de verschillende overgangsjaren zien. Wel is er rekening gehouden met het 

gegeven dat er per medio 2018 1 fte intern wordt herplaatst. 

 

Scenario 1 zal worden uitgewerkt met 4 verschillende ingangsdata, te weten 1 januari 2019, 

1 januari 2020, 1 januari 2021 en 1 januari 2022.22 

 

                                                 
21

 Worse case scenario  

22
 Risico: deze vergelijkingen zijn voor 2021 en verder niet geheel correct omdat we niet weten of de prijsopgave van de BSGR gelijk blijft. 
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Dit scenario geeft eerst een overzicht van de wegvallende loonkosten voor de gemeente 

Leiderdorp afhankelijk van het gekozen overgangsjaar. 

In de daaropvolgende tabellen zal worden aangegeven wat de respectievelijke 

terugverdientijd (periode) is bij de verschillende overgangsjaren 

 

Belangrijk: Voor 2022 moet de gemeente Leiderdorp, net als alle andere gemeenten in 

Nederland over gegaan zijn op waarderen op oppervlakte. Ervaring van ANG leert dat de 

kosten die hiermee gemoeid zijn minimaal € 175.000 tot € 300.000 (afhankelijk van de 

kwaliteit van de objectkenmerken en de hoeveelheid dossiers die moeten worden 

ingemeten). 

 

Indien de overgang dus na 1 januari 2020 plaatsvindt, zullen deze kosten volledig voor 

rekening van de gemeente Leiderdorp komen. Indien wordt besloten om voor 1 januari 

2020 aan te sluiten bij de GR van BSGR, worden deze extra geraamde kosten minder. De 

kosten voor dit traject worden geraamd binnen de organisatie BSGR op circa € 75.000.  Door 

een overgang door de gemeente Leiderdorp naar de BSGR uiterlijk 2020, levert dat in de 

praktijk na 1 januari 2020 een lager investeringsbedrag van ca.  € 160.000  

(€ 235.000 gemiddelde geraamde kosten voor de gemeente Leiderdorp - € 75.000 

gemiddelde geraamde kosten voor BSGR/Leiderdorp = € 160.000). Hiermee is in de cijfers 

geen rekening gehouden.23 

 

Scenario 1 (loonkosten overzichten):  

Hier worden de personele consequenties berekend indien alle personeel bij de gemeente 

Leiderdorp blijft. De tabellen laten de verschillende overgangsjaren zien. 

Deze tabellen geven de structurele gevolgen aan indien de gemeente Leiderdorp zou 

besluiten om per 1 januari 2019 tot respectievelijk 1 januari 2022 toe zouden treden bij de 

GR van BSGR. De eerste twee jaren (beginnend in 2019) valt alleen de medewerker weg die 

intern geplaatst wordt, de daaropvolgende jaren de medewerkers die respectievelijk met 

pensioen gaan. 

 

Wegvallende loonkosten voor gemeente Leiderdorp bij aansluiting in 2019 

              

Jaren 2019 2020 2021 2022 2023 2024 e.v.  

wegvallende 
loonkosten  

 €      59.000   €    59.000   €   106.500   €   170.000   €   220.250   €   267.000  

Tabel 5  

 

Wegvallende loonkosten voor gemeente Leiderdorp bij geen overname personeel in 2020  

              

Jaren 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

wegvallende 
loonkosten * 

€      59.000 €  106.500 €   170.000 €   220.250 €   267.000 €   267.000 

Tabel 6 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Binnen het werkveld Belastingen en Basisregistraties is de samenhang en het gezamenlijk uitvoeren van de vastgoedregistratie (WOZ-BAG-BGT) een 

landelijk aankomende ontwikkeling. Ook in de regio Leiden wordt overleg over gevoerd (gezamenlijk met de BSGR). Deze aankomende ontwikkeling is 

niet meegenomen in het onderzoek. 
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Wegvallende loonkosten voor gemeente Leiderdorp bij geen overname personeel in 2021 

              

Jaren 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

wegvallende 
loonkosten * 

€    106.500 €   170.000 €   220.250 €   267.000 €   267.000 €   267.000 

Tabel 7 

 

Wegvallende loonkosten voor gemeente Leiderdorp bij geen overname personeel in 2022  

              

Jaren 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

wegvallende 
loonkosten * 

€    170.000 €   220.250 €   267.000 €   267.000 €   267.000 €   267.000 

Tabel 8 

 

Scenario 1 (resultanten totaal financieel):  

Deze tabellen geven een overzicht van de totale kosten/besparingen en de respectievelijke 

terugverdientijd. 

 

Totaal financieel overzicht overgang naar BSGR per 01-01-2019 zonder overname personeel 

  

Jaren 2019 2020 2021 2022 2023 2024 e.v. 

huidige kosten Leiderdorp  €       423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704  €   423.704  €   423.704  

kosten na overgang BSGR  €       216.380    €     216.380  €   168.880   €     105.380   €     59.130   €            0 

voordeel Leiderdorp  €       207.324   €   207.324   €   254.824   €   318.324   €   364.574   €   423.704  

incidentele kosten overgang  €       197.500            

structurele bijdrage BSGR  €       300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000  

Resultaat  €     290.176-  €    92.676-  €    45.176-  €    18.324   €    64.574   €  123.704  

Tabel 9 

   Tabel 10 

 

Totaal financieel overzicht overgang naar BSGR per 01-01-2021 zonder overname personeel 

  

Jaren 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

huidige kosten Leiderdorp  €       423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704  
kosten na overgang BSGR  €       160.690   €     97.190   €     50.940   €       8.190   €       8.190   €       8.190  

voordeel Leiderdorp  €       263.014   €   326.514   €   372.764   €   415.514   €   415.514   €   415.514  

incidentele kosten overgang  €       197.500            

structurele bijdrage BSGR*  €      300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000  

Resultaat  €     234.486-  €    26.514   €    72.764   €  115.514   €  115.514   €  115.514  

 Tabel 11 

 

 

Totaal financieel overzicht overgang naar BSGR per 01-01-2020 zonder overname personeel 

  

Jaren 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

huidige kosten Leiderdorp €   423.704  €   423.704  €   423.704  €   423.704  €   423.704  €   423.704  

kosten na overgang BSGR  €       216.380   €   168.880   €   105.380   €     59.130   €             -     €             -    

voordeel Leiderdorp  €       207.324   €   254.824   €   318.324   €   364.574   €   423.704   €   423.704  

incidentele kosten overgang  €       197.500            

structurele bijdrage BSGR  €       300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000  

Resultaat  €     290.176-  €    45.176-  €    18.324   €    64.574   €  123.704   €  123.704  
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Totaal financieel overzicht overgang naar BSGR per 01-01-2022 zonder overname personeel 

  

Jaren 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

huidige kosten Leiderdorp  €       423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704  

kosten na overgang BSGR  €         97.190   €     50.940   €       8.190   €       8.190   €       8.190   €       8.190  

voordeel Leiderdorp  €       326.514   €   372.764   €   415.514   €   415.514   €   415.514   €   415.514  

incidentele kosten overgang  €       197.500            

structurele bijdrage BSGR*  €      300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000  

Resultaat  €     170.986-  €    72.764   €  115.514   €  115.514   €  115.514   €  115.514  

 Tabel 12 

 

* Let op de kosten voor de BSGR kunnen over deze periode niet gegarandeerd worden 

** In dit overzicht staan niet de kosten voor waarderen op oppervlakte, maar dat wil niet 

zeggen dat deze kosten er niet zijn voor de gemeente Leiderdorp.  

Scenario 2:   
Hier worden de personele consequenties en de gevolgen berekend indien de vacatures (2 

fte) bij de BSGR worden ingevuld door medewerkers van de gemeente Leiderdorp. De 

tabellen laten de verschillende overgangsjaren zien. 

Deze tabellen geven de structurele gevolgen aan indien de gemeente Leiderdorp zou 

besluiten om per 1 januari 2019 tot respectievelijk 1 januari 2022 toe zouden treden bij de 

GR van BSGR. De eerste twee jaren (beginnend in 2019) vallen alleen de medewerkers weg 

die intern en extern (BSGR) geplaatst worden, de daaropvolgende jaren de medewerkers die 

respectievelijk met pensioen gaan. Dat betekent dat 1 fte medewerker binnen de gemeente 

Leiderdorp wordt herplaatst, 2 medewerkers vullen de vacatureruimte in binnen de BSGR. 

De herplaatsing wordt al 2018 geeffectueerd. 

Dit resulteert dat de werkelijke loonkosten voor de achtergebleven medewerkers totaal 1,5 

fte worden gedragen door de gemeente Leiderdorp. 

 

Belangrijk: Voor 2022 moet de gemeente Leiderdorp, net als alle andere gemeenten in 

Nederland over gegaan zijn op waarderen op oppervlakte. Ervaring van ANG leert dat de 

kosten die hiermee gemoeid zijn minimaal € 175.000 tot € 300.000 (afhankelijk van de 

kwaliteit van de objectkenmerken en de hoeveelheid dossiers die moeten worden 

ingemeten). 

 

Indien de overgang dus na 1 januari 2020 plaatsvindt, zullen deze kosten volledig voor 

rekening van de gemeente Leiderdorp komen. Indien wordt besloten om voor 1 januari 

2020 aan te sluiten bij de GR van BSGR, worden deze extra geraamde kosten minder. De 

kosten voor dit traject worden geraamd binnen de organisatie BSGR op circa € 75.000.  Door 

een overgang door de gemeente Leiderdorp naar de BSGR uiterlijk 2020, levert dat in de 

praktijk na 1 januari 2020 een lager investeringsbedrag van € 160.000  

(€ 235.000 gemiddelde geraamde kosten voor de gemeente Leiderdorp - € 75.000 

gemiddelde geraamde kosten voor BSGR/Leiderdorp = € 160.000). Hiermee is in de cijfers 

geen rekening gehouden.24 

 
 
 
 

                                                 
24

 Binnen het werkveld Belastingen en Basisregistraties is de samenhang en het gezamenlijk uitvoeren van de vastgoedregistratie (WOZ-BAG-BGT) een 

landelijk aankomende ontwikkeling. Ook in de regio Leiden wordt overleg over gevoerd (gezamenlijk met de BSGR). Deze aankomende ontwikkeling is 

niet meegenomen in het onderzoek. 
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Scenario 2 (loonkosten overzichten):  
Hier worden de personele consequenties berekend indien personeel, uitgegaan van 2 fte 
(invulling van de vacatures die ontstaan bij de BSGR bij aansluiting van de gemeente 
Leiderdorp) overgaat naar de BSGR 

Deze tabellen geven de structurele gevolgen aan indien de gemeente Leiderdorp zou 

besluiten om per 1 januari 2019 tot respectievelijk 1 januari 2022 toe zouden treden bij de 

GR van BSGR. De eerste twee jaren (beginnend in 2019) vallen alleen de medewerkers weg 

die intern en extern (BSGR) geplaatst worden, de daaropvolgende jaren de medewerkers die 

respectievelijk met pensioen gaan. 

 

Wegvallende loonkosten voor gemeente Leiderdorp aansluiting in 2019 

              

Jaren 2019 2020 2021 2022 2023 2024 e.v.  

wegvallende loonkosten * €    163.000 €  163.000 €   163.000 €   163.000 €   220.250 €   267.000 

   Tabel 13 

  

Wegvallende loonkosten voor gemeente Leiderdorp aansluiting in 2020 

              

Jaren 2020 2021 2022 2023 2024 2025 e.v.  

wegvallende loonkosten * €  163.000 €   163.000 €   163.000 €   220.250 €   267.000 €   267.000 

   Tabel 14 
   

Wegvallende loonkosten gemeente Leiderdorp bij overname personeel in 2021 

  

Jaren 2021 2022 2023 2024 2025 2026 e.v. 

wegvallende loonkosten *  €    163.000   €  163.000   €   220.250   €   267.000   €   267.000   €   267.000  

   Tabel 15 
 

Wegvallende loonkosten gemeente Leiderdorp bij overname personeel in 2022 

  

Jaren 2022 2023 2024 2025 2026 2027 e.v. 

wegvallende loonkosten *  €    163.000   €  220.250   €   267.000   €   267.000   €   267.000   €   267.000  

   Tabel 16 
 
Scenario 2 (resultanten totaal financieel):  
Deze tabellen geven een overzicht van de totale kosten/besparingen en de respectievelijke 
terugverdientijd 
 

Tabel 17 
 
 
 
 
 
 

Totaal financieel overzicht overgang naar BSGR per 01-01-2019 met overname personeel 

  

Jaren 2019 2020 2021 2022 2023 2024 e.v. 

huidige kosten Leiderdorp  €       423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704  

kosten na overgang BSGR  €       112.380   €   112.380   €   112.380   €   112.380   €     59.130   €             -    

voordeel Leiderdorp  €       311.324   €   311.324   €   311.324   €   311.324   €   364.574   €   423.704  

incidentele kosten overgang  €       197.500            

structurele bijdrage BSGR  €       300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000  

Resultaat  €     186.176-  €    11.324   €    11.324   €    11.324   €    64.574   €  123.704  
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Totaal financieel overzicht overgang naar BSGR per 01-01-2020 met overname personeel 

  

Jaren 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

huidige kosten Leiderdorp  €       423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704  

kosten na overgang BSGR  €       112.380   €   112.380   €   112.380   €     59.130   €             -     €             -    

voordeel Leiderdorp  €       311.324   €   311.324   €   311.324   €   364.574   €   423.704   €   423.704  

incidentele kosten overgang  €       197.500            

structurele bijdrage BSGR  €       300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000  

Resultaat  €     186.176-  €    11.324   €    11.324   €    64.574   €  123.704   €  123.704  

Tabel 18 

 
Tabel 19 
 

Totaal financieel overzicht overgang naar BSGR per 01-01-2022 met overname personeel 

  

Jaren 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

huidige kosten Leiderdorp  €       423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704  

kosten na overgang BSGR  €       112.380   €     59.130   €             -     €             -     €             -     €             -    

voordeel Leiderdorp  €       311.324   €   364.574   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704  

incidentele kosten overgang  €       197.500            

structurele bijdrage BSGR*  €      300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000  

Resultaat  €     186.176-  €    64.574   €  123.704   €  123.704   €  123.704   €  123.704  

Tabel 20 
 

Samenvattend: 

In alle bovenstaande tabellen die de resultanten totaal financieel laten zien is met een gele 

kleur aangegeven in welk jaar de investeringen worden terugverdiend. 

 

Er is gekozen voor een termijn van 5 jaren, omdat dat gangbaar is binnen alle onderzoeken 

die we tot op heden hebben uitgevoerd. 

 

Tabel 17 en 18 laten zien dat er vanaf het jaar 2024 sprake is van een vermindering van de 

kosten ten opzichte van de huidige situatie. Echter bij een toetreding na 2020 moet de 

gemeente Leiderdorp rekening houden met een behoorlijke investering minimaal geraamd 

op groot € 235.000, voor het waarderen op oppervlakte. Dit is niet te zien in deze tabel, 

maar daar moet wel degelijk rekening mee worden gehouden. Indien we wel rekening 

zouden houden met deze kosten, dan zou een toetreding in 2019 of 2020 de beste optie 

zijn. 

 

 

 

 

 

Totaal financieel overzicht overgang naar BSGR per 01-01-2021 met overname personeel 

  

Jaren 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

huidige kosten Leiderdorp  €       423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704   €   423.704  

kosten na overgang BSGR  €       112.380   €   112.380   €     59.130   €             -     €             -     €             -    

voordeel Leiderdorp  €       311.324   €   311.324   €   364.574   €   423.704   €   423.704   €   423.704  

incidentele kosten overgang  €       197.500            

structurele bijdrage BSGR*  €      300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000   €   300.000  

Resultaat  €     186.176-  €    11.324   €    64.574   €  123.704   €  123.704   €  123.704  
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Vergelijking scenario 1 en 2: 

Gaan we echter het verschil analyseren tussen beide scenario’s dan zien we dat in scenario 1 

(geen overname personeel door de BSGR) de beste optie is om in 2023  over te gaan. Echter 

hierbij dient wel de investering te worden gedaan voor het waarderen op 

gebruiksoppervlakte ( raming € 235.000). Deze investering is niet meegenomen in de cijfers. 

Rekening houdend met deze kosten, dan zou een toetreding in 2019 of 2020 de beste optie 

zijn.  

 

 

Kijken we naar scenario 2 dan zien we dat de beste optie is om in 2024 over te gaan naar de 

BSGR. Echter hierbij dient wel de investering te worden gedaan voor het waarderen op 

gebruiksoppervlakte ( raming € 235.000). Deze investering is niet meegenomen in de cijfers. 

Rekening houdend met deze kosten, dan zou een toetreding in 2019 of 2020 de beste optie 

zijn. Dit betekent nl. dat de gemeente Leiderdorp al in 2019 de eerste voordelen kan 

inboeken van de overgang naar de BSGR.  
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5 Bijlage I 
Concept functiebeschrijving regiefunctionaris 

Functiebeschrijving Regiefunctionaris Belastingen 

De regiefunctionaris is verantwoordelijk voor de coördinatie van de planning en control 

cyclus van alle belastingtaken die door een externe partij worden uitgevoerd. Tevens  

vervult de regiefunctionaris de adviserende en ondersteunende rol voor de andere 

afdelingen binnen de gemeente Leiderdorp om hen in staat te stellen de 

werkzaamheden uit te voeren die gerelateerd zijn aan de externe uitvoering van de 

belastingtaken. 

De uitvoering van deze functie is in feite een accountmanager -achtige rol. De 

functionaris is als het ware de ‘bestuurlijke antenne’ binnen de deelnemende organisatie 

en weet hoe het politieke besluitvormingsproces in de deelnemende organisatie 

verloopt. 
 

Doel van de functie:  

De regiefunctionaris coördineert alle werkzaamheden binnen het team en alle 

werkzaamheden die betrekking hebben op de uitvoering van de belastingtaken door een 

externe partij. Hij bewaakt en draagt zorg voor een goede invulling van het 

opdrachtgeverschap en de klantrol, inclusief het zorgen voor (tijdige planning van) het 

politieke besluitvormingsproces (B&W, raad) voor het vaststellen van de verordeningen. 

Hier vloeit uit voort dat de regiefunctionaris vraagbaak moet (kunnen) zijn voor de 

portefeuillehouder. 

De regiefunctionaris is voorts verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, het 

leveren van input voor beleid van de GR, samen met de regiefunctionarissen van de 

andere deelnemers. 

De regiefunctionaris is medeverantwoordelijk voor het monitoren van de relatie BAG – 

WOZ en andere relevante gegevensbestanden. 
 

Werkzaamheden 

Coördinerende werkzaamheden:    

 het bewaken van een goede invulling van het opdrachtgeverschap en de klantrol, inclusief 

het zorgen voor (tijdige planning van) het politieke besluitvormingsproces (B&W, raad) voor 

het vaststellen van de verordeningen; hier vloeit uit voort dat de regiefunctionaris 

vraagbaak moet (kunnen) zijn voor de portefeuillehouder; 

 het voorbereiden en zo nodig bijstellen van afspraken, die deelnemer en de GR vastleggen; 

 afstemming van het beleid van de GR met andere beleidsvelden (binnen de deelnemende 
organisatie);  

 relatiebeheer, aanspreekpunt (linking pin) voor zowel de GR alsook de eigen organisatie 
(gemeente Leiderdorp) 

 het bewaken van een goede invulling van het opdrachtgeverschap en de klantrol, inclusief 
het zorgen voor (tijdige planning van) het politieke besluitvormingsproces (B&W, raad) voor 
het vaststellen van de verordeningen en bijbehorende tarieven; 

 het optreden als vraagbaak voor de portefeuillehouder; 

 het communiceren over de tarieven vanuit de gemeente Leiderdorp naar de GR en zorgen 
dat deze in het systeem van de GR terecht komen; 
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 het leveren van input voor het beleid van de GR, samen met de regiefunctionarissen van de 
andere deelnemers; 

 het borgen van de samenhang met verordeningen die achter blijven, bijvoorbeeld leges; het 
communiceren over de tarieven vanuit de deelnemer naar de GR en zorgen dat deze in het 
systeem van de GR terecht komen; 

 het mede  monitoren van de relatie BAG – WOZ en andere relevante gegevensbestanden.  
 

Adviserende werkzaamheden:  

 het controleren, signaleren, inventariseren, interpreteren en rapporteren van 
ontwikkelingen binnen het vakgebied;  

 het (doen) uitbrengen van adviezen met betrekking tot de voortgang van de 
werkzaamheden door de externe partij;  

 het (doen) uitbrengen van adviezen met betrekking tot de kwaliteit van de door de externe 
partij uitgevoerde werkzaamheden op gebied van belastingen; 

 het distilleren van de door de externe partij aangeleverde managementinformatie;  

 het deelnemen aan in- en externe overlegstructuren.  
 

Speelveld: 

 de regiefunctionaris  neemt zijn/haar eigen verantwoording  ten aanzien van de uitvoering 
van de extern uitgevoerde belastingtaken en ziet toe dat de belangen van de gemeente 
Leiderdorp in deze niet geschaad worden; 

 relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie op het gebied van de uitvoering van de 
belastingtaken en richtlijnen en procedures zijn van belang voor de uitvoering van de 
werkzaamheden;  

 de regiefunctionaris is achteraf verantwoording schuldig aan de afdelingsmanager over de 
tijdigheid van het signaleren van achterstanden en/of kwaliteitsverlies van de uitvoering 
van de belastingtaken; 

 de regiefunctionaris draagt zorg voor een correcte advisering inzake alle bestaande en aan 
te passen verordeningen voor wat betreft de juridische inhoud en de vast te stellen 
tarieven. 

 

Kennis en vaardigheden 

 goede contactuele eigenschappen en in staat om op te treden als intermediair; 

 kennis op het terrein van de wet WOZ en lokale heffingen van de jurisprudentie op dit 
terrein;  

 kennis van (fiscaal) juridische en bestuurlijke procedures;  

 kennis van integrale kwaliteitszorg;  

 het kunnen toepassen van (statische) technieken om verbanden tussen ontwikkelingen te  
achterhalen en om afwijkingen te kunnen onderscheiden van ontwikkelingen;  

 vaardigheid in het formuleren en opstellen van adviezen; 

 op treden als gesprekspartner met de externe instelling (de externe partij die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de belastingtaken voor de gemeente Leiderdorp) 
over de uitvoering van alle binnen het taakgebied van de uitvoerende partij vallende 
onderwerpen;  

 Kennis van het in het verwerken van gegevens in geautomatiseerde systemen.  
 

Contacten 

 met leidinggevenden en collegae van andere afdelingen over de werkzaamheden om te 
informeren, af te stemmen en te adviseren; 

 Met de externe partij die de belastingtaken voor de gemeente Leiderdorp uitvoert; 

 Met het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente over de adviezen 
betreffende het politieke besluitvormingsproces voor het vaststellen van de verordeningen; 

 Eerste aanspreekpunt voor de GR (Gemeenschappelijke Regeling); 

 

Deze functie heeft (zeker na een periode van een jaar) een omvang van 0,2 fte.  
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Bijlage II 
Criteria ten aanzien van “Schoon over” 

 

Dit zijn de criteria door de BSGR opgesteld ten aanzien van het “schoon over” gaan van 

de bestanden van de bij de BSGR aan te sluiten gemeenten. Aangezien het jaar van 

aansluiten op dit moment onbekend is, zijn de jaartallen voorzien van een XX. 

 

Algemeen 

- Correspondentie ouder dan 4 weken wordt door de gemeente Leiderdorp zelf afgedaan en 

niet overgedragen (bezwaren, kwijtscheldingsverzoeken e.d.). 

- Verwerking bestanden basisregistraties zijn bij tot 1 december 20XX. 

- Historische gegevens dienen voor de BSGR beschikbaar te worden gesteld via portal van 

Bakerware. 

- aanleveren Stuf WOZ bestand per 31 december 20XX t.b.v. 20XX. 

 

WOZ 

- Vraag die beantwoord moet worden: Wie gaat de herwaardering t.b.v. 20XX uitvoeren; 

doet Leiderdorp dit zelf of gaat de BSGR dit uitvoeren? Uitgangspunt: De gemeente voert dit 

zelf uit. 

- Van alle objecten, geldig op situatiedatum 1-1-20XX, moet de WOZ-waarde per 1-1-20XX 

(waarde peildatum 1-1-20XX) bekend zijn. 

- Alle waardebepalingen 20XX, 20XX en 20XX welke niet zijn afgegeven (of in een later 

stadium niet te blijken zijn afgegeven) worden door gemeente zelf opgelost; er van 

uitgaande dat er voor de BSGR geen modellen beschikbaar zijn op basis waarvan deze 

resterende waarden modelmatig kunnen worden vastgesteld. 

- Alle openstaande projecten voor belastingjaar 20XX (betrekking hebbend op situatiedatum 

01-01-20XX) worden door de gemeente Leiderdorp uitgevoerd (tenzij ten aanzien van de 

herwaardering andere afspraken worden gemaakt) en zullen uiterlijk 15 januari 20XX ter 

beschikking van de BSGR worden gesteld. Mogelijke aanpassingen van geprognosticeerde 

waarden belastingjaar 20XX zullen op uurtarief worden verrekend.  Alle gegevens m.b.t. 

nieuwbouw belastingjaar 20XX (bouwterreinen alsmede in aanbouw) worden uiterlijk 1 

december 20XX aan de BSGR ter beschikking gesteld. 

- De PMA moet bij zijn t/m september 20XX. 

- Status bijhouding van huurcijfers: deze moeten bij zijn t/m september 20XX. 

- Kwaliteitseisen gegevens: eisen m.b.t. de kwaliteit van de door de gemeente aangeleverde 

gegevens in het kader van de regelgeving Wet WOZ. Dit betreft: 

* kadastrale volledigheid en sluimerende WOZ-objecten 

 * marktanalyses 

 * opbouw taxaties 

M.b.t. de kadastrale afbakening mag de maximale afwijking van de gemeente-

oppervlakte niet groter zijn dan is toegestaan cf. protocol van de Waarderingskamer. 

- Actualiteitseisen: eisen m.b.t. de actualiteit van de gegevens in de bestanden, er mogen 

geen achterstanden in de mutatieverwerking bestaan. Dit betreft: 

* objecten (o.a. nieuwbouw) met onderdelen en kadastrale relaties 

 * marktcijfers 

 * subjectgegevens 

 * object-subject-relaties 

Eis: de gegevens moeten volledig actueel zijn m.u.v. kadastrale relaties, kadastrale 

marktcijfers, eigenaarsgegevens en GBA-mutaties waarvoor de hiervoor gegeven eisen 

gelden e.e.a. conform de beoordelingsprotocollen van de Waarderingskamer. 
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- Eisen m.b.t. de volledigheid en bruikbaarheid (vulling, vullingsgraad en consistentie) van de 

gegevens voor modelmatig waarderen. Het betreft hier: 

 * Duwoz-codes van objecten en onderdelen 

 * wijk- en buurtcodes 

 * bouwjaren/bouwperiode 

 * inhoud/oppervlakte (ook aanbouwen) 

 * VLOK-codes 

 * referentiegroepen 

 * bruikbaarheidscodes bij marktanalyse conform de Waarderingsinstructie 

 * 3 marktcijfers bij objecten 

 * huurwaarde en kapitalisatiefactor 

 * groepsaanduiding aanwezig 

 * objectcodes aanwezig 

 * getaxeerde waarde = som waarde onderdelen 

 * vulling gegevens t.a.v. functionele, technische, economische veroudering e.d. 

* agrarische objecten : toepassing van de kengetallen uit landelijke taxatiewijzers en 

bestanden “TIOX” proof (o.a. materiaalcoderingen, aanwezigheid van asbest en 

mestkelders, codering van bedrijfswoningen) 

* bij incourante objecten: toepassing van de kengetallen uit landelijke taxatiewijzers 

en bestanden “TIOX” proof  (o.a. archetypes, wijze van afschrijving bij technische en 

functionele veroudering). 

- Eis: 99,9% van de beschikkingen m.b.t. belastingjaar 20XX moet per 30-11-20XX door de 

gemeente zijn verzonden. 

- Alle beschikkingen (en aanslagen) m.b.t. eerdere belastingjaren moeten per 31-10-20XX 

door de gemeente zijn verzonden. 

- Eis: de bestanden moeten volledig en juist zijn: hier geldt een toegestane foutmarge van 

0,5% per gecontroleerde entiteit (nb. aanvullend dienen nadere afspraken te worden 

gemaakt ten aanzien van het eventueel opwerken van bestanden). 

-  Eisen m.b.t. de actualiteit: dit betreft de actualiteit van de gegevens in de bestanden, er 

mogen geen achterstanden in de mutatieverwerking bestaan. Voorbeelden: actualiteit van 

objecten (o.a. nieuwbouw), subjectgegevens, grondslagen en object-subject-relaties. 

Eis: de gegevens moeten volledig actueel zijn m.u.v. de kadastrale relaties, eigenaars-

gegevens en GBA-mutaties waarvoor de hiervoor gegeven eisen gelden. 

- Ten aanzien van de BAG-WOZ worden nadere afspraken gemaakt op basis van een nog te 

overleggen beheersplan alsmede het feit dat er inzicht (op pand- en verblijfsniveau) op 

adresniveau moet komen van de aantallen objecten welke nog niet gekoppeld zijn. 

Koppelingspercentage minimaal 95%. 

- Alle meldingen welke vanuit de BAG zijn gedaan, zijn in het belastingsysteem verwerkt. 

Verder zullen de WDO-BGR nummers voor elk WOZ object beschikbaar moeten worden 

gesteld. 

- Er zullen nadere afspraken moeten worden gemaakt t.a.v. eenduidige aanlevering van o.a. 

bouwdossiers, huisnummerbesluiten etc. alsmede het beschikbaar/open stellen van de 

gemeentelijke GIS omgeving van de gemeente Leiderdorp voor de medewerkers van de 

BSGR. Voor een beknopte beschrijving van de gegevenslevering (zowel op WOZ als BAG 

gebied): zie bijlage. 

 

Invorderen 

- Alle ontvangsten t/m 31-12-20XX moeten in de eerste week van 20XX in systeem Leiderdorp 

zijn verwerkt. 

- Er mogen geen openstaande posten worden overgedragen. Oude vorderingen dienen door 

de gemeente te worden overgedragen aan een externe partij. 

- Alle kwijtscheldingsverzoeken en beroepschriften die vóór 1 december 20XX zijn 

binnengekomen moeten voor 14 januari 20XX zijn afgehandeld. 
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- Eisen m.b.t. de volledigheid en juistheid: dit betreft de kwaliteit van de door de gemeente 

aangeleverde gegevens. Dit betreft: 

* subjectgegevens behorend bij aanslagbiljetten  

* openstaand saldo is gelijk aan som van de financiële mutaties bij de vordering 

* relaties tussen financiële mutaties en procesgegevens, zoals aanmaningen,  

 dwangbevelen, verminderingen, kwijtscheldingen. 

- Eis: de bestanden moeten volledig en juist zijn: hier geldt een toegestane foutmarge van 

0,5% per gecontroleerde entiteit. 

Heffen 

- 100% van de aanslagen m.b.t. belastingjaar 20XX moet per 30-11-20XX door de gemeente 

zijn verzonden (m.u.v. laatste kwartaal van belastingsoorten die achteraf op kwartaal basis 

worden opgelegd, zoals toeristenbelasting, marktgelden) 

- Alle (beschikkingen en)  aanslagen m.b.t. eerdere belastingjaren moeten per 31-10-20XX 

door de gemeente zijn verzonden. 

- De GBA-mutaties t/m 30-11-20XX moeten zijn verwerkt. 

- Eisen m.b.t. de volledigheid en juistheid: dit betreft de kwaliteit van de door de gemeente 

aangeleverde gegevens in het kader van de aanslagoplegging: 

   * objectgegevens 

* subjectgegevens 

* object-subject-relaties 

* heffingsgrondslagen. 

- Eis: de bestanden moeten volledig en juist zijn: hier geldt een toegestane foutmarge van 

0,5% per gecontroleerde entiteit. 

- Eisen m.b.t. de actualiteit: dit betreft de actualiteit van de gegevens in de bestanden, er 

mogen geen achterstanden in de mutatieverwerking bestaan. Voorbeelden: actualiteit van 

objecten (o.a. nieuwbouw), subjectgegevens, grondslagen en object-subject-relaties. 

- Eis: de gegevens moeten volledig actueel zijn m.u.v. de kadastrale relaties, eigenaars-

gegevens en GBA-mutaties waarvoor de hiervoor gegeven eisen gelden. 

- “Verhuistruc” is van toepassing (geen vermindering  van de aanslag in geval van 

meerpersoons- naar eenpersoonshuishouden; ook niet vice versa). 

 

 Bezwaren e.d. 

- Er mogen geen niet-afgehandelde bezwaarschriften/kwijtscheldingsverzoeken/-beroepen 

over meerdere belastingjaren van dezelfde belastingplichtige bestaan voor vorderingen die 

ouder zijn dan 1 jaar. 

- Alle bezwaren/beroepszaken/kwijtscheldingsverzoeken/-beroepen t/m het belastingjaar 

20XX worden door de gemeente zelf afgehandeld indien deze voor 1 december 20XX zijn 

ingekomen; alle niet afgehandelde bezwaren ed. worden op basis van uurtarief door de 

BSGR afgehandeld. 

- klachten t/m het kalenderjaar 20XX worden door de gemeente zelf afgehandeld. 

- ingebrekestellingen t/m het kalenderjaar 20XX worden door de gemeente zelf afgehandeld. 

- Wob verzoeken t/m kalenderjaar 20XX worden door de gemeente afgehandeld. 

 

Over niet benoemde zaken dienen afzonderlijk nadere afspraken te worden gemaakt. 
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Addendum 

 

De gegevenslevering bestaat uit de volgende twee onderdelen: 

1. levering op initiatief van de gemeente 

2. levering op verzoek van de belastingsamenwerking 

1. Gegevenslevering op initiatief van de gemeente 

1.1 levering van alle relevante informatie m.b.t. vergunningplichtige activiteiten t.b.v. 

bouw, verbouw, sloop, onttrekken woonruimte en het splitsen van een gebouw.  

1.2 levering van alle relevante informatie m.b.t. constateringen/ambtelijke verklaringen  

Wet BAG, naamgeving openbare ruimte,  nummeraanduiding, etcetera t.b.v. de instand-

houding koppeling WOZ-BAG.   

Gegevenslevering: 

M.b.t. 1.1.: vergunningnummer, naam aanvrager, straat, huisnummer, huisletter, 

toevoeging, postcode, woonplaats, omschrijving vergunning, adres/locatie¹ bouwplan,  

datum vergunning verleend, datum start bouw, datum bouw gereed, datum revisie-

vergunning verleend en bouwtekeningen (plattegronden, gevels en doorsneden)².  

¹) t.b.v. de koppeling WOZ-BAG naamgeving openbare ruime en huisnummering (incl.  

situatietekening)  conform Wet BAG.   

²) bij verbouw de plattegronden, gevels en doorsneden van de bestaande en 

nieuwe/gewijzigde situatie. 

Tijdstip en frequentie levering:  

dag van besluit.  

Wijze van aanlevering:  

levering in PDF of TIF-bestand.  

2. Gegevenslevering op verzoek 

levering van bouwtekeningen (plattegronden, gevels en doorsneden)³  uit het bouw-

tekeningenarchief in TIF- of PDF-bestand.  

³) oorspronkelijk en laatst vergunde situatie   

Tijdstip en frequentie levering:  

binnen 10 werkdagen. 
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Bijlage III 
Invorderingsresultaten 

In het kader van de eventuele overdracht van de belastingtaken met inbegrip van het 

onderdeel invordering heeft ANG de actuele invorderingssituatie in beeld gebracht.  

In dat kader zijn binnen de gemeente Leiderdorp de werkvoorraden per 1 januari 2018 

geïnventariseerd. 

 

Debiteurensaldo (algemeen) 

De gemeente Leiderdorp hanteert de vijf jaren termijn ten aanzien van het innen van de 

vordering. De termijn van vijf jaar is er dan ook op gericht dat alle invorderingstappen 

worden ondernomen om alsnog de vordering te innen. Tevens is het beleid dat de posten 

die langer openstaan dan vijf jaar vervolgens ook afgeboekt worden, tenzij er sprake is van 

een regeling en de posten zodoende ook geen deel meer uitmaken van het debiteurensaldo. 

Dit betekent dat het belastingjaar definitief wordt afgesloten. Het voordeel hierbij is dat het 

debiteurensaldo de feitelijke reële situatie weergeeft waarmee rekening kan worden 

gehouden. 

Debiteurensaldo (uitgesplitst) 

Het debiteurensaldo van de gemeente Leiderdorp is op basis van de beschikbare informatie 

uitgesplitst. Tevens is hierbij een oordeel gegeven over de openstaande posten. Kortom hoe 

groot is de kans dat de openstaande posten daadwerkelijk ook nog kunnen worden geïnd. 

 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat hoe langer een vordering openstaat, hoe 

geringer de kans is dat deze vordering alsnog volledig in geld kan worden omgezet. Deze 

inspanningen kunnen worden gezien als maatschappelijke kosten, aangezien de met deze 

inspanningen samenhangende uitvoeringskosten indirect worden betaald door de 

maatschappij (van de deelnemende gemeente binnen BSGR, lees in deze situatie de 

inwoners van Leiderdorp).  

 

Hierbij dient dan ook te worden uitgegaan van de situatie dat de gemeente Leiderdorp in 

het verleden actief alle invorderingstappen al heeft ondernomen om de openstaande 

vordering te innen. Dit heeft dan ook tot gevolg dat de kans dat het gehele bedrag alsnog 

kan worden geïnd niet bijzonder hoog is, anders was al een regeling tot stand gekomen of 

was de openstaande vordering al geïnd.  

De gemeente Leiderdorp verklaart posten die langer dan vijf jaar oninbaar zijn als definitief 

oninbaar. Er zijn dan ook geen openstaande posten ouder dan 2014. Er lopen ook geen 

betalingsregelingen van voor 2014. 

2014 

Voor het belastingjaar 2014 staan op dit moment nog 530 vorderingen open wat 

correspondeert met een totaalbedrag van € 114.003,36. Indien deze posten in het jaar 2018 

niet worden geïnd, dan zullen deze posten oninbaar worden verklaard.  

Aantal 
Kans van innen 

openstaand 
bedrag 

Opmerking Bedrag 

530 laag  € 114.003,36 
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2015 

Voor het belastingjaar 2015 staan op dit moment nog 687 vorderingen open wat 

correspondeert met een totaalbedrag van € 144.153,77.  Binnen de posten 2015 zitten ook 

openstaande posten van belastingplichtige uit 2014. Er bestaat een hele grote kans dat 

wanneer de posten voor de debiteur in 2014 oninbaar wordt verklaard, dit ook geldt voor 

het belastingjaar 2015 e.v. 

Aantal 
Kans van innen 

openstaand 
bedrag 

Opmerking Bedrag 

687 laag 
Dubbele posten met 
2014 

€ 144.153,77 

 

2016 

Voor het belastingjaar 2016 staan op dit moment nog 837 vorderingen open wat 

correspondeert met een totaalbedrag van € 184.264,88.  Binnen de posten 2016 zitten ook 

openstaande posten van belastingplichtige uit 2014 en 2015. Er bestaat een hele grote kans 

dat wanneer de posten voor de debiteur in 2014 oninbaar wordt verklaard, dit ook geldt 

voor het belastingjaar 2015 e.v. 

Aantal 
Kans van innen 

openstaand 
bedrag 

Opmerking Bedrag 

837 laag 
Dubbele posten met 2014 
en 2015. 

€ 184.264,88 

 

2017 

Voor het belastingjaar 2017 staan op dit moment 1.556 vorderingen open wat 

correspondeert met een totaalbedrag van € 381.555,42.  Binnen de posten 2017 zitten ook 

openstaande posten van belastingplichtige uit 2014, 2015 en 2016. Er bestaat een hele 

grote kans dat wanneer de posten voor de debiteur in 2014 oninbaar wordt verklaard, dit 

ook geldt voor het belastingjaar 2015 e.v. 

Aantal 

Kans van 
innen 

openstaand 
bedrag 

Opmerking Bedrag 

1.556 Onbekend  € 381.555,42 

 

Praktische zaken 

Uitgaande van de eventuele uitbesteding van het onderdeel innen is het tegelijkertijd 

wenselijk dat jaarlijks een afweging wordt gemaakt of de hoogte van het debiteurensaldo 

wat betrekking heeft op de erfenis, nog van dien aard is dat de baten opwegen tegen de 

lasten die ten laste komen van de gemeente Leiderdorp. De lasten zijn dan onder andere de 

applicatie (licentie), maar ook de eventuele releases en de ad hoc ondersteuning door 

applicatiebeheerder (intern/extern).  Hierbij is uitgegaan van de situatie dat de huidige 

software dient te worden gebruikt voor het onderdeel innen. 
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Mede gelet op het voorgaande en de achterstanden die betrekking hebben op verschillende 

groepen/categorieën is het wenselijk dat op korte termijn acties wordt ondernomen. Deze 

acties met betrekking tot invordering dienen gericht te zijn om zo snel mogelijk duidelijkheid 

te verschaffen over het bedrag wat als oninbaar dient te worden aangemerkt. 

Proces oninbaar verklaring 

De gemeente Leiderdorp verklaart gemiddeld 1,25 % oninbaar ten opzichte van de 

geraamde belastingopbrengst. Statistisch gezien is dit erg hoog. Het verdient aanbeveling 

het proces dwanginvordering nog eens aan een nadere analyse te onderwerpen en de 

knelpunten te benoemen en waar mogelijk direct op te lossen. 

Resumé 

Zowel voor de gemeente Leiderdorp als voor de BSGR (bij eventuele uitbesteding) is het van 

belang om duidelijkheid te verkrijgen over de omvang van de werkvoorraden. De 

administratie van de gemeente Leiderdorp is goed bijgewerkt voor de jaren waarvan de 

vervaldatum reeds 5 jaar verstreken is. Kortom het (actuele) debiteurensaldo zal in beginsel 

dan ook kunnen worden ingevorderd. Dit wordt bereikt als het belastingjaar uiteindelijk 

nadat alle invorderingstappen zijn ondernomen ook wordt afgesloten. Aandachtspunt 

betreffen de vorderingen met een looptijd van korter dan 5 jaar.  
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Bijlage IV 

Personeel 
Kosten (excl. 
BTW) 

Directeur (6 mnd. voor de start in functie als kwartiermaker) € 0  

Kosten wervingsbureau € 0  

Ondersteuning P&O € 0  

Kosten voorlopige OR € 0  

Kosten plaatsingscommissie (externe leden, zoals van de vakbond etc.) € 0  

Functiewaardering € 0  

Extra opleidingskosten personeel € 0  

Kosten sociaal plan PM 

Totaal personeel € 0  

    

Projectorganisatie   

Externe inhuur projectondersteuning (projectleider, projectcoördinator, experts) € 32.000  

Externe inhuur vrijspelen sleutelspelers   € 0  

Vergaderkosten € 0  

Totaal kosten projectleiding € 32.000  

    

Belastingapplicatie/ processen/ automatisering   

Conversiekosten  € 30.000  

Kosten (her)inrichting applicatie(s) € 0  

Projectbegeleiding ICT € 0  

Externe inhuur voor kwaliteitsverbetering processen/bestanden PM 

Inrichting hardware omgeving € 0  

Europese aanbesteding belastingapplicatie (uitvoeren aanbestedingsprocedure: inkoopbureau functie, 
kan ook door een van de deelnemers gebeuren) 

€ 0  

Totaal automatisering € 30.000  

    

Communicatie   

Communicatieadviseur (communicatie met medewerkers en belastingplichtigen) € 0  

Communicatie met belastingplichtigen PM 

Medewerkersdagen; nieuwsbrieven; bijeenkomsten; etc.  € 0  

Opzetten internetsite/ intranetsite PM 

Ontwikkelen huisstijl en merknaam € 0  

Totaal communicatie € 0  

    

Overig   

Verhuiskosten € 0  

Tijdelijke huisvestingskosten (voor start organisatie); huisvestings- en inrichtingsadviezen PM 

Inrichten eigen P&C cyclus incl. DVO's en management rapportages PM 

Kosten aanpassing GR BSGR € 0  

Juridisch (fiscaal) advies PM 

Onvoorzien € 15.000  

Totaal overig € 15.000  

  Totaal projectbegroting Tot 31/12/XX) € 77.000 

 


