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In de raad van 25 januari kwam de wethouder financiën de heer Binnendijk met de 
mededeling dat het college bureau Involon in de arm had genomen om nog openstaande 
belastinginvorderingen over de jaren voor 2020 namens de gemeente te innen. Involon 
heeft inmiddels een brief gestuurd die zowel qua inhoud, vorm en toon tot 
verontwaardiging bij de ontvangers heeft geleid.

De wethouder heeft in de raadsvergadering toegezegd de ontvangers een brief te sturen 
met een verklaring. Die brief gedateerd 29 januari is inmiddels door betrokkenen 
ontvangen. De wethouder heeft echter ook toegezegd de juistheid van de vorderingen 
nogmaals te laten onderzoeken, en in overleg met Involon de brief aan te passen, en de 
incasso on hold te zetten. 

Vraag 1
In de brief van 29 januari staat dat er sinds 2020 problemen zijn met het 
belastingsysteem. Welke problemen zijn dat, wanneer in 2020 zijn die problemen ontdekt 
en wat is er met welk resultaat aan gedaan?

Onze IT-systemen worden beheerd door Servicepunt71. Zij zijn eind 2019 overgegaan 
op nieuwe servers. Hierbij is ons inningensysteem, dat op de rol stond op uitgefaseerd te 
worden in verband met de overgang naar de BSGR, vastgelopen en was het niet meer 
mogelijk om bulk-verwerkingen te verrichten. Denk hierbij aan het aanmaken van 
incassobestanden en versturen van aanmaningsbrieven. Eind januari kwamen we achter 
deze problemen omdat de incasso niet had gelopen, die normaal gesproken automatisch 
gaat.
We hebben de mutaties handmatig verwerkt en met de incasso gewacht totdat het 
systeem weer werkte. Uiteindelijk leek het systeem weer te werken in augustus en 
hebben we de automatische incasso opgestart in september. Inwoners die dit betrof 
hebben hierover een brief ontvangen. Helaas heeft die automatische incasso deels 
gelopen, zoals bleek na het schrijven van Involon.



Vraag 2
In de raad heeft de wethouder toegezegd de juistheid van de vorderingen nogmaals te 
onderzoeken. Is dit gedaan, en met welk resultaat? Zo niet, wanneer informeert de 
wethouder de raad over de uitkomsten van dat onderzoek?

Met alle signalen vanuit ontvangers van de brief zijn wij aan de slag gegaan om hier de 
rode lijn uit te halen. Voor het merendeel van de signalen betrof dit belastingplichten die, 
vanwege het hebben afgegeven van een automatische incasso, dachten de belasting 
volledig betaald te hebben. Op de grote hoeveelheid signalen (309) die wij hebben 
ontvangen, is in slechts enkele gevallen sprake van onjuiste informatie. Bijvoorbeeld dat 
in de administratie een toegekend bezwaar niet is verwerkt.

Ook met onze softwareleverancier zijn wij een onderzoek gestart naar mogelijke 
onjuistheden. Hieruit zijn geen nieuwe bevindingen gekomen.

Inmiddels hebben wij een deel van de inwoners al gesproken en gemaild en op basis 
daarvan hebben wij tot en met 22 februari ook ruim 200 betalingen ontvangen.
 
Vraag 3
In de brief aan betrokkenen wordt van een dergelijk onderzoek naar de juistheid van de 
vorderingen met geen woord gerept, integendeel, er wordt gewezen op de mogelijkheid 
van een betalingsregeling. Waarom werd dat niet in de brief gemeld?

Wij zijn direct na de eerste signalen op de eerste brief gestart met de communicatie 
richting de belastingplichtigen en het onderzoek naar de eigen administratie. In die week 
hebben wij met nagenoeg alle betrokkenen vastgesteld dat het niet uitvoeren van de 
incasso vanuit Leiderdorp de reden was van het openstaande saldo. 

Vraag 4
U heeft Involon gevraagd (?) tot 1 maart geen nadere actie te ondernemen. Welke 
actie(s) en hoe gaat Involon na 1 maart nemen richting betrokkenen, en op welke toon? 
Vraagt u vooraf om inzage teneinde herhaling te voorkomen?

1 maart was een eerste richtdatum, om zowel de belastingplichtigen als onszelf de tijd te 
geven op alle signalen adequaat te reageren. We zijn ook in direct overleg met Involon 
over een nieuw (tijds)pad:

1) Beantwoorden alle binnengekomen signalen;
2) Alle reacties en consequenties verwerken in onze administratie (alsnog 

aangevraagde kwijtscheldingen, bezwaren);
3) Extra controle op diverse bestanden;
4) Gezamenlijke brief aan betrokkenen met de mededeling dat de inning van de 

vorderingen wordt overgedragen aan Involon en een bericht op website om de 
betrouwbaarheid te vergroten. Inclusief een acceptabele betalingstermijn;

5) Daarna zal Involon de invordering overnemen en de normale, wettelijke, termijnen 
en procedures hanteren. 

Vraag 5
Waarom is de BSGR niet gevraagd deze vorderingen te innen?

BSGR is een gemeenschappelijke regeling van meerder gemeentes die de bestanden 
van Leiderdorp vanaf 1 januari 2020  heeft overgenomen. De openstaande posten 



betreft vorderingen van voor die datum, die door de gemeente Leiderdorp zijn opgelegd. 
BSGR doet geen (extra) werk voor een individuele gemeente. 

Vraag 6
Wat kost de inhuur van Involon, en om welk totaalbedrag aan vorderingen gaat het? Op 
welke wijze wordt Involon betaald, op no cure -no pay basis, een vast bedrag per 
debiteur, of een percentage van het geïnde bedrag? Om hoeveel debiteuren gaat het?

Het totaalbedrag aan vorderingen is ruim 450.000 euro, het gaat om ongeveer 800 
debiteuren, waarvan we nu weten 310 met automatische incasso. Wij betalen Involon 
een vast bedrag per debiteur. 


