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Voorwoord

Op 5 oktober 2007 hebben de leden van het Belastingoverleg Grote Gemeenten (BOGG) in Maastricht besloten 
tot het invoeren van een jaarlijkse benchmark. In 2003 en 2005 zijn er - in samenwerking met KPMG - al benchmarks 
georganiseerd binnen het BOGG. Binnen het BOGG is daarvoor een nieuwe dochterorganisatie in het leven 
geroepen. De Benchmark BOGG nieuwe stijl is in 2007 ingevoerd.

Kende de eerste benchmark over het jaar 2005 nog 16 deelnemers, bestaande uit louter gemeenten, de huidige 
Benchmark BOGG kent inmiddels 34 deelnemers, bestaande uit 73 gemeenten en twee waterschappen. Naast 
deze verdubbeling van het nog steeds groeiende deelnemersveld is er in de loop der jaren nog meer gerealiseerd:

• een novum was het opleiden en inzetten van gemeentelijke collega’s als auditoren om de ingevulde   
 vragenlijsten te valideren;
• met ingang van 2007 zijn ook regionale fiscale samenwerkingsverbanden aan de Benchmark BOGG gaan  
 deelnemen;
• de aanvankelijk extern uitbestede secretariële benchmarkondersteuning werd – vanwege het kostenaspect  
 – vervangen door een ambtelijk operationeel benchmarkteam;
• de vragenlijsten werden in het verleden nog ingevuld met behulp van MS Excel, nu wordt er gebruik   
 gemaakt van webbased digitale vragenlijsten (Formdesk);
• de Benchmark BOGG kreeg met ingang van 2008 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het
  VNG-keurmerk; nadat het verstrekken van keurmerken is overgegaan naar het Kennisinstituut voor   
 Nederlandse Gemeenten (KING) is dat veranderd in het KING-keurmerk;
• er is inmiddels sprake van een typologie en categorisering van het steeds groter wordende deelnemersveld;
• ten behoeve van het verder analyseren van de benchmarkdata en ten behoeve van het opstellen van de  
 benchmarkrapportage is een samenwerking aangegaan met het onafhankelijke Centrum voor Onderzoek  
 van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) dat verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen;
• de introductie van het ROM-netwerk ten behoeve van de Benchmark BOGG is ook een novum. Dit is een
 communicatienetwerk dat wordt gefaciliteerd door de VNG. Op dit ROM-netwerk is een besloten groep  
 uitsluitend voor de BOGG-leden ingericht. Dit exclusieve ROM-netwerk biedt de mogelijkheid om in alle 
  beslotenheid en op eenvoudige wijze kennis, informatie en documenten met elkaar te delen en te   
 archiveren. Ook kunnen op dit netwerk vragen worden uitgezet en discussies worden gevoerd. Het   
 doel is om met dit netwerk benchlearning een positieve impuls te geven. Inmiddels zijn de belangrijkste  
 benchmarkdocumenten op het ROM-netwerk geplaatst.

Door het samengaan van het BOGG en de Nederlandse Vereniging voor Gemeentelijke Belastingen (NVvGB) 
in de nieuwe Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) zal de benchmark te maken krijgen met een andere 
dynamiek. De nieuwe vereniging is immers voor alle gemeenten, terwijl de huidige benchmark is ontwikkeld 
vanuit het perspectief van de 100.000+ gemeenten. In 2012 wordt onderzocht op welke wijze benchmarking de 
minder grote gemeenten en de kleinere samenwerkingsverbanden kan ondersteunen bij het belastingproces.
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Naast de oprichting van de nieuwe vereniging zijn andere ontwikkelingen gaande:

• Benchmark BOGG: to the next level? Binnen de benchmarkgroep is bij herhaling de wens uitgesproken  
 dan wel de noodzaak aangegeven om nu ook het benchlearning gestalte te geven. Op 6 oktober 2011 
 is in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het samenwerkingsverband Cocensus een eerste   
 benchlearningsessie gehouden in Utrecht. Het centrale thema van deze benchlearningsessie is innovatie op  
 het gebied van fiscale (dwang)invordering. In 2012 zullen er meerdere sessie worden georganiseerd.
• de uiteindelijke ambitie blijft om binnen het werkveld lokale belastingen te komen tot het ontwikkelen en 
 vaststellen van één set van prestatie-indicatoren. Dit is te realiseren door samen te werken aan een generiek 
 prestatiehuis voor lokale belastingorganisaties. Dit prestatiehuis omvat in dat geval prestatie-indicatoren die  
 het meest gangbaar zijn en de meeste belastingorganisaties moeten hanteren.

Terugkijkend kan worden geconstateerd dat er in de vier achtereenvolgende jaren veel is bereikt. Daar hebben 
veel collega’s hard aan meegewerkt waarvoor mijn welgemeende hartelijke dank. Deze fase zal worden opgevolgd 
door een nieuwe fase van consolidatie, verbreding en verdieping. Er blijft dan ook nog genoeg te doen. 

Hein Aalders
Voorzitter Benchmark BOGG
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Benchmark 2010

De missie van de benchmark van het Belastingoverleg Grote Gemeenten is en blijft:

Beter presteren door van elkaar te leren

Onder dit motto wordt deze Benchmark BOGG uitgevoerd. 

1.1 Aanpak

Deze inmiddels vierde Benchmark BOGG 2010 is de voortzetting van de eerdere Benchmarks BOGG in 2007, 
2008 en 2009. 

Het benchmark-overleg (een dochteroverleg van het BOGG) ontwikkelt in een doorlopend proces de vragenlijst 
met gedefinieerde begrippen die daarbij worden gehanteerd. Uitgangspunt is dat er goed vergelijkbare 
onderwerpen in de benchmark zijn opgenomen. De reikwijdte is duidelijk: de te onderzoeken onderwerpen 
moeten direct verband houden met het waarderen van objecten en het heffen en invorderen van gemeentelijke 
belastingen.

Alle deelnemers (zie bijlage 2) moeten de gevraagde gegevens digitaal aanleveren. Het is daarbij mogelijk om 
collega’s van de andere deelnemers te betrekken of de hulp van auditoren. De meetpunten zijn uniform bepaald 
en voor een goede vergelijking moet het aantal “blinde vlekken” tot het uiterste beperkt blijven. Vervolgens 
wordt het benchmark-rapport in eigen beheer geredigeerd.

Het probleem van de verificatie van de ingevulde vragenlijsten wordt ondervangen door de inzet van auditoren. 
Het gaat hier om speciaal hiervoor opgeleide gemeentelijke collega’s die, na een analyse van de door de 
deelnemers ingevulde vragenlijsten, bij de deelnemers op bezoek gaan om het eerste resultaat grondig door te 
spreken. Er is medio april 2011 wederom een training aan de auditoren gegeven. Het zijn dus audits door collega’s 
waarbij men, zogezegd, dezelfde ‘taal’ spreekt. De audits en betreffende resultaten worden doorgaans door alle 
betrokkenen als positief ervaren. Misverstanden worden opgehelderd, onwaarschijnlijkheden gemotiveerd, dan 
wel genuanceerd of zelfs geëlimineerd en “witte vlekken” worden zoveel mogelijk ingevuld.

DH

Gemeente Den Haag

‘Belastingzaken van de Gemeente Den Haag 

heeft de uitkomsten van de Benchmark 

besproken in het MT. Zij heeft een keuze gemaakt 

van 3 van deze resultaten en hier thema-

bijeenkomsten voor georganiseerd.’

© Gemeente Den Haag//Marsel Loermans
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1.2 Deelnemersveld

De Benchmark BOGG 2010 heeft 33 deelnemers die in totaal 73 gemeenten vertegenwoordigen (waarvan zich er 
49 binnen een regionaal fiscaal samenwerkingsverband bevinden) en twee waterschappen (zie ook bijlage 2 van 
dit rapport). Opnieuw is er sprake van een bredere basis dan voorheen. Bij de Benchmark BOGG 2007 waren dat 
nog 27 deelnemers (die 51 gemeenten en één waterschap vertegenwoordigden). De landelijke representativiteit 
en de betekenis van deze benchmark is dus toegenomen.

Deze Benchmark BOGG 2010 representeert: 

ruim 8,1 miljoen inwoners;
ruim 3,5 miljoen van de circa 8,3 miljoen landelijke WOZ-objecten en een gemeentelijke belastingopbrengst van 
circa € 3,3 miljard. 

Er doen ook steeds meer regionale fiscale samenwerkingsverbanden mee met de benchmark. Zo zijn de 
Drechtsteden, Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) en Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) 
nieuwkomers bij de Benchmark BOGG 2011. Dit vereenvoudigt de analyse van de benchmark-gegevens uiteraard 
niet, maar schetst wel een meer representatief beeld. Tevens doet het recht aan de landelijke trend naar meer 
regionale fiscale samenwerking.

Voor de Benchmark BOGG 2011 heeft zich wederom een aantal nieuwe deelnemers opgegeven. Het gaat 
hier onder andere om het regionale fiscale samenwerkingsverband Belastingsamenwerking Gemeenten en 
Waterschappen in Roermond (BsGW). Ook de gemeenten Eindhoven, Emmen en de Samenwerking Belastingen 
en Waardebepaling (SaBeWa) hebben aangegeven weer deel te zullen nemen aan de Benchmark BOGG 2011. 

1.3 KING-keurmerk

Op 2 juni 2010 verleende het KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten) voor het eerst keurmerken aan 
gemeentelijke benchmarks. Benchmarks met een keurmerk mogen één jaar lang het keurmerklogo van het KING 
dragen. Bovendien worden deze benchmarks eervol vermeld in de Gids Gemeentelijke Benchmarks en op de 
websites www.waarstaatjegemeente.nl en www.kinggemeenten.nl. Ook de Benchmark BOGG heeft het KING-
keurmerk 2010 mogen ontvangen en in 2011 is dit keurmerk voor deze benchmark verlengd.

Om dit keurmerk te krijgen moet de benchmark aan 15 (10 harde en 5 zachte) keurmerkeisen voldoen (zie bijlage 
1 van dit rapport). De harde eisen zijn onontkoombaar. De zachte eisen zijn aandachtspunten, maar minstens zo 
belangrijk.

A

Gemeente Apeldoorn

‘De benchmark is een mooi instrument om de 

bedrijfsvoering van belastingen ‘breed’  

te verbeteren en te zien waar je staat 

in de wereld van de gemeentelijke belastingen.’
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1.4 Beter presteren door van elkaar te leren

De vergelijking wordt gedaan om te kijken of er een ‘best practice’ is te ontdekken waarvan deelnemers iets 
kunnen leren. Het is dus geen ranking. Het beter presteren door van elkaar te leren staat voorop, waarbij het 
accent bij deze benchmark vooral ligt op de resultaten en prestaties (effectiviteit en efficiency) versus de kosten.

De Benchmark BOGG 2010 is nu de vierde (na 2007, 2008 en 2009) in een jaarlijks terugkerende reeks. Telkens 
weer worden op basis van de verzamelde benchmark-data onderlinge verbanden vermoed, maar voor het hard 
kunnen aantonen ervan is verder onderzoek nodig. Daarvoor is al eerder ten behoeve van de Benchmark BOGG 
2009 een samenwerking met het COELO aangegaan, die voor de Benchmark BOGG 2010 is geïntensiveerd.

Verder moet hier worden benadrukt dat sommige uitkomsten alleen met de nodige nuance mogen worden 
gelezen. Met name het kostenonderdeel is een heikele zaak en hier treedt dikwijls een vertroebeld beeld op. 
Gemeenten en de regionale samenwerkingsverbanden zijn immers grotendeels vrij om hun gemeentelijke, 
financiële administratie in te richten en te presenteren. Dit gegeven leidt tot vele verschillen. Het begrip ‘overhead’ 
wordt bijvoorbeeld door iedere deelnemer anders ingevuld. Daarom is in het benchmark-overleg besloten de 
kostenvergelijking te beperken tot uitsluitend de personele kosten (eigen formatie, inhuur en uitbesteding) voor 
het primaire proces.

Bij het benchmarken gaat het naast het vergelijken van de eigen processen en prestaties met die van anderen, ook 
om het grondig analyseren van de geconstateerde verschillen. Pas daarna kan men toekomen aan het verbeteren 
van de eigen processen en eigen prestaties. Daarbij moet worden bedacht dat alle deelnemers niet één op één 
onderling vergeleken kunnen worden. Zo kan een gemeente met veel landelijk buitengebied, zoals de gemeente 
Ede, niet één op één worden vergeleken met een industriële gemeente, zoals Rotterdam met de Botlek en 
Europoort binnen haar gemeentegrenzen. Zo is een nieuwe gemeente, zoals Almere, zeker niet hetzelfde als een 
historische gemeente als Maastricht. Ook verschillen in demografie en sociale structuur hebben hun invloed op 
de diverse belastingprocessen. Verder hebben de soms grote verschillen in het lokale fiscale beleid een sterke 
invloed op de belastingprocessen, bijvoorbeeld een vergaande tariefdifferentiatie (frequentie en volume) versus 
een uniform tarief bij de afvalstoffenheffing. 

Een vergelijking tussen de diverse deelnemers kan dus alleen maar geldig en bruikbaar zijn als in de vergelijking 
voldoende rekening wordt gehouden met de bestaande objectieve verschillen. Om die reden is in de vragenlijst 
een aantal vragen opgenomen die ingaan op de specifieke fysieke en objectieve kenmerken van een individuele 
benchmarkdeelnemer. Vervolgens worden met toepassing van een statistische analysetechniek (PRINCALS) de 
33 benchmark-deelnemers gecategoriseerd. Op deze wijze verbetert de onderlinge vergelijkbaarheid. Op basis 
van deze categorisering blijkt dat de gemeenten Leiden, Delft, Zoetermeer en Leeuwarden onderling sterk 
vergelijkbaar zijn en dat de gemeente Tilburg in de GBRD Parkstad en het samenwerkingsverband Drechtsteden 
een bruikbare vergelijking vindt. 

Z

Gemeente Zwolle

‘De benchmark is voor ons aanleiding geweest 

om in gesprek te gaan met vergelijkbare 

gemeenten. Het typologiemodel waarin de 

gemeenten zijn gecategoriseerd kwam hierbij 

goed van pas.’
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1.5 Voorbij de Benchmark BOGG 2010

Aangezien de benchmark jaarlijks wordt uitgevoerd, is er ook jaarlijks een evaluatie. Dit gebeurt zowel op proces 
als inhoud en voor audits en de benchmark als geheel (22 september en 28 oktober 2011). De evaluaties vormen 
het startpunt voor de volgende benchmark. Zo ontstaat er een cyclus waardoor niet alleen vergelijkingen met 
andere gemeenten of samenwerkingsverbanden mogelijk zijn, maar ook vergelijkingen met de eigen organisatie 
in eerdere perioden.

Voor de toekomst wordt eveneens gewerkt aan het behoud van het KING-keurmerk. De samenwerking met het 
COELO zal worden gecontinueerd en ook het categoriemodel zal worden doorontwikkeld. 

Verder zal worden ingezet op de sfeerovergang van benchmarking naar benchlearning. Op 6 oktober 2011 wordt 
in Utrecht, in samenwerking met de gemeente Rotterdam en het samenwerkingsverband Cocensus, een eerste 
benchlearning-sessie gehouden. Het centrale thema van deze benchlearning-sessie is innovatie op het gebied 
van fiscale (dwang)invordering.

Eén nieuwe uitdaging en dimensie is gelegen in het per 1 januari 2012 samengaan van het BOGG en de NVvGB 
(Nederlandse Vereniging voor Gemeentebelastingen). Daarmee wordt de kring van potentiële benchmarkdeel-
nemers fors uitgebreid. Het is dan goed mogelijk dat kleine(re) gemeenten en samenwerkingsverbanden (met 
minder dan 100.000 inwoners) gebruik willen maken van het benchmark-instrument. Het antwoord op de vraag 
of de huidige bestaande benchmark daartoe geschikt is, zal afhangen van de behoeften die er vanuit de kring van 
de mogelijke nieuwe benchmarkdeelnemers worden geformuleerd.

De uiteindelijke ambitie is en blijft het streven om binnen het werkveld lokale belastingen te komen tot het 
ontwikkelen en vaststellen van kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren, die landelijk voor het gehele 
lokale fiscale werkveld kunnen worden toegepast. Dit is te realiseren door in gezamenlijkheid te werken aan een 
generiek prestatiehuis voor lokale belastingorganisaties. Dit prestatiehuis omvat dan prestatie-indicatoren die het 
meest gangbaar zijn en die, in de meeste gevallen, bij de benchmarkdeelnemers al wordt gehanteerd.

 

C

Cocensus

‘Op weg naar de kostprijsberekening.’
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A

Gemeente Almere

‘Best practices uit de Benchmark BOGG hebben 

voor Almere geleidt tot een besparing in de druk- 

en printkosten van aanslagen en vergroting van 

het gebruik van de digitale dienstverlening.’

Achtergrond van de quote:

Naar voorbeeld (de best practice) van een 

collega gemeente heeft Almere in 2011 gekozen 

geen folder, bijsluiter en machtigingskaarten 

meer toe te voegen aan het aanslagbiljet. Bij het 

aanslagbiljet wordt alleen nog een begeleidende 

brief toegevoegd met daarin de verwijzing 

naar het digitaal loket voor informatie en het 

aanvragen van belastingproducten. Het levert 

Almere een kostenbesparing op en als bijkomend 

voordeel wordt het gebruik van de digitale 

dienstverlening sterk vergroot.

N

Gemeente Nijmegen

‘Benchmarken vinden wij zeer 

belangrijk. hiermee kunnen we laten zien waar we 

staan en waar we moeten gaan kijken. We kijken 

wel dat het geen lijst wordt, want dan slaat het het 

doel voorbij. 

 

Op dit moment hebben we een plan van aanpak 

gemaakt om innovatief de afhandeltermijn van de 

bezwaarschriften niet woningen aan te pakken. Dit 

hebben wij prioriteit gegeven omdat we hier een 

mindere score op hadden in de benchmark BOGG. 

Dit heeft er toe geleid dat we van een doorlooptijd 

van gemiddeld 159 dagen naar 106 dagen zijn 

gegaan; een progressie van 33% in twee jaar.’

‘sH

Gemeente ’s-Hertogenbosch

‘Het hoge kostenniveau bij met name de 

bezwaarafhandeling is in ‘s-Hertogenbosch 

boven gemiddeld. Daar hebben de gegevens 

uit de benchmark - zeker in combinatie met de 

ervaringen uit de twee 

auditgesprekken - meer inzicht in gegeven. en 

dit heeft geholpen bij een actieplan om het 

kostenniveau te verlagen. In 2011 hebben we ons 

proces aangepast. Enerzijds gericht op verkorting 

van de procedure en dus verlaging van de 

kostprijs per bezwaar. Anderzijds gericht op het 

zoveel mogelijk voorkomen van bezwaren.

Vooralsnog zijn de resultaten minimaal naar 

verwachting: insteek was reductie van de 

doorlooptijd bij de juristen met 20%. Realisatie 

op dit moment ligt rond de 40%.’
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D

Drechtsteden

‘Als je scherp naar benchmark kijkt, 

kun je er scherper van worden’

Ervaringen van de Benchmark BOGG

De benchmark is sinds 2007 ongewijzigd. Het succes van de benchmark blijkt onder meer uit een groeiend aantal 
deelnemers en de groeiende omvang (inwoners, objecten) waarop de benchmark betrekking heeft. Ook volgend 
jaar zal de impact weer groter zijn dan het voorgaande jaar.

De benchmark geeft inzicht in de processen rond waarderen, heffen en innen en in de wijze waarop individuele 
deelnemers hier invulling aan geven. Verbeteringen ontstaan niet zonder inzicht in de materie. De behoefte 
aan inzicht en het inzicht dat de benchmark biedt, wordt gezien als een grote bijdrage van de rapportage. 
Benchmarking vraagt aan deelnemers om zich kwetsbaar op te stellen. Toch blijkt uit het feit dat steeds meer 
deelnemers participeren de omgeving veilig genoeg is en goed wordt omgegaan met deze kwetsbaarheid. 
Inzicht in de gezamenlijke informatie is wenselijk, niet alleen om verbeteringen bij een enkele belastingorganisatie 
te realiseren, maar ook om gemeenschappelijke uitdagingen te kunnen duiden.

De individuele deelnemers van de benchmark geven aan dat de rapportage handvaten biedt ter verbetering van 
hun eigen organisatie.

Bij verschillende deelnemers hebben de benchmarkrapporten geleid tot het nader onderzoeken van hun eigen 
proces rond de bezwaarafhandeling. Dit proces blijkt bij de deelnemers op verschillende manieren binnen 
de organisatie te zijn belegd. Dit beeld komt naar voren uit de audits die bij de betreffende gemeenten zijn 
gehouden. Omdat de uiteenlopende werkwijze bij bezwaarafhandeling ook leidt tot verschillen in doorlooptijden 
en kosten, hebben enkele deelnemers de bezwaarafhandeling nader onder de loep genomen. Veelal gebeurde 
dit na overleg met collega-deelnemers. Het resultaat is dat bij de betreffende belastingorganisaties het proces 
van bezwaarafhandeling, in aantallen, doorlooptijden en kosten, een sterk positieve ontwikkeling heeft laten zien.

Naast verbeteringen in zogenaamde primaire belastingprocessen heeft de Benchmark BOGG ook geleid tot 
nieuwe inzichten over dienstverlening. De ontwikkelingen van internet en de mogelijkheden hiervan zijn ook 
bij gemeenten niet onopgemerkt gebleven. Waar voorheen het versturen van belastingproducten uitsluitend 
via de post werd gedaan, worden op dit moment steeds meer belastingproducten beschikbaar gesteld via het 
´digitale loket´. Een aantal belastingorganisaties heeft besloten actief te sturen op het minder verzenden van 
poststukken en meer te verwijzen naar dit ´digitale loket´. De betreffende belastingorganisaties hebben hiermee 
een behoorlijke kostenbesparing gerealiseerd en vervolgens, en passant, het gebruik en gemak van digitale 
dienstverlening sterk vergroot.

Het rapport is voornamelijk bedoeld om deelnemers te prikkelen met de gepresenteerde grafieken. Het rapport 
bevat geen kant-en-klare oplossing, modus of organisatie-inrichting, maar nodigt uit om collega’s in het werkveld 
te bezoeken en met elkaar in gesprek te gaan. Alleen op deze manier kunnen feitelijke verbeteringen worden 
onderzocht en binnen de eigen organisatie worden geïmplementeerd.
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Typologie van deelnemers

De benchmarkdeelnemers betreffen 100.000+ gemeenten aangevuld met provinciale hoofdsteden. De aanname 
dat daarmee een redelijk homogene onderzoeksgroep is geformeerd die vergelijkbaar is, is een verkeerde. 
Het blijkt dat gemeenten danig van karakter verschillen in bijvoorbeeld historische bouw, de aanwezigheid van 
procesindustrie, de aanwezigheid van veel of weinig repeterende bouw en/of landelijke gebieden. Hierdoor 
is het voor een betreffende belastingorganisatie op zoek naar mogelijke verbeteringen niet eenvoudig een 
collega-organisatie te vinden die vergelijkbaar is, zónder een vorm van categorisering. Net als in de vorige 
benchmarkrapporten is ook nu een typologie gemaakt van de huidige deelnemers. De typologie is gemaakt op 
basis van de data die zijn aangereikt door de deelnemers. Significante wijzigingen in de huidige gegevens ten 
opzichte van die in vorige benchmarks zorgen voor een andere positie in de onderstaande figuur. Ook hier geeft 
slechts de juiste informatie het beste resultaat bij de zoektocht naar een vergelijkbare belastingorganisatie. 

In totaal zijn 33 deelnemers in de analyse betrokken. Voor een overzicht van deelnemers in kalenderjaar 2010 en 
2011:

A

Gemeente Arnhem

‘Wanneer iets niet helemaal goed gaat in Arnhem 

kijk ik in de benchmark en wordt vrolijk, je bent 

niet altijd de enige met dat probleem!’
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Gemeente Deelname 2009 Deelname 2010

Alkmaar X X
Almere X X
Amersfoort X X
Amsterdam X X
Apeldoorn X X
Arnhem X X
Assen  X
Breda X 
BSR  X
Cocensus X X
Delft X X
Den Haag  X
Deventer X X
Drechtsteden  X
Ede X X
Eindhoven X 
Emmen X 
GBRD Parkstad X X
GBT  X
Groningen X X
Helmond X X
’s-Hertogenbosch X X
Leeuwarden  X
Leiden X X
Lelystad X X
Maastricht X X
Middelburg X X
Nijmegen X X
Rotterdam X X
SaBeWa X 
Sittard-Geleen X X
SVHW X X
Tilburg X X
Utrecht X X
Westland X X
Zaanstad X X
Zoetermeer X X
Zwolle X X

T

Gemeente Tilburg

Inzicht in zaken!
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De horizontale as (van links naar rechts) wordt met name gevormd door de gemeenten die het grootst zijn qua 
inwoners, woningen  en niet-woningen en met de grootste totale WOZ-waarde voor zowel woningen als niet-
woningen. 
De verticale as (van boven naar beneden) wordt met name gevormd door gemeenten met een lage 
adressendichtheid (weinig stedelijkheid), een groot aantal boerderijen en veel oppervlak.
Sommige gemeenten liggen dichtbij elkaar zoals Arnhem en Nijmegen. Zij kenmerken zich door een hoog 
percentage uitkerings- en bijstandontvangers, een redelijk aantal studenten en eenpersoonshuishoudens, 
historische binnenstad en weinig boerderijen.
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T

GBT

‘Samenwerken is weggeven’, 

te beginnen met jezelf.



Grafieken benchmark 2010

Onderstaande grafieken zijn tot stand gekomen op basis van door de deelnemers verstrekte informatie. Niet alle 
deelnemers zijn terug te vinden in onderstaande grafieken. Daar waar deelnemers geen of aantoonbaar onjuiste 
gegevens hebben ingevoerd, zijn deze niet opgenomen in de grafieken.

Grafiek 1. Aantal woningen
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Gra�ek 1: Aantal woningen



Grafiek 2. Aantal inwoners

 

Grafiek 3. Aantal inwoners per woning
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Gra�ek 2: Aantal inwoners
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Gra�ek 3: Aantal inwoners per woning
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Grafiek 4. Aantal inwoners per hectare
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Gra�ek 4: Aantal inwoners per hectare

BENCHMARK BELASTING OVERLEG GROTE GEMEENTEN 2010            17



Grafiek 5. Verhouding aantal woningen en niet-woningen

Grafiek 6.1. Verhouding waarde woningen en niet-woningen

Gra�ek 5: Verhouding aantal woningen en niet-woningen
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Gra�ek 6.1: Verhouding waarde woningen en niet-woningen
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Grafiek 6.2. Gemiddelde waarde woningen en niet-woningen
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Gra�ek 6.2: Gemiddelde waarde woningen en niet-woningen
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Grafiek 7. Formatieverhoudingen per proces

Gra�ek 7: Formatieverhoudingen per proces
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Grafiek 8. Kostenverhoudingen

Gra�ek 8: Kostenverhoudingen
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Grafiek 9. Kostenformatie als percentage van de opbrengsten uit belastingen en heffingen

  

Grafiek 10. Aantal combiaanslagen als percentage van het totale aantal aanslagen
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Gra�ek 10: Aantal combi-aanslagen als percentage van het totale aantal aanslagen
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Gra�ek 9: Kosten  formatie als percentage van de opbrengsten uit belastingen en he�ngen

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0%

SVHW
Cocensus

Drechtsteden
Apeldoorn

Alkmaar
Arnhem

Den Haag
Maastricht

Leiden
Ede

Middelburg
Almere

Zaanstad
Enschede (GBT)

Helmond
Zoetermeer
Amersfoort

Sittard-Geleen
Groningen

Utrecht
Leeuwarden

Rotterdam
GBRD Parkstad Limburg

Nijmegen
Lelystad

Delft
Zwolle

's-Hertogenbosch
Amsterdam

Deventer
Westland

Tilburg



Van invloed op deze grafiek is het voeren van gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing (DIFTAR). Het 
voeren van DIFTAR betekent dat de afvalstoffenheffing niet via de gecombineerde aanslag wordt geheven. In dat 
geval worden separaat aan de gecombineerde aanslag veelal vier aanslagen voor het betreffende belastingjaar 
verzonden in het kader van afvalstoffenheffing.

Eveneens van invloed op bovenstaande grafiek is het gegeven dat bepaalde gemeentelijke belastingorganisaties 
zelf de naheffingsaanslagen van de parkeerbelasting verzorgen en alle leges opleggen. Dergelijke belastingsoorten 
kunnen niet op de gecombineerde aanslag worden geplaatst. 

Grafiek 11. Opgelegd bedrag afvalstoffenheffing als percentage van het begrote bedrag afvalstoffenheffing 

Gemeenten en belastingorganisaties die DIFTAR voeren, zoals GBRD, zullen zelden honderd procent van 
het begrote bedrag hebben opgelegd. De reden is dat in het geval van DIFTAR de laatste periode van een 
belastingjaar pas het volgend jaar kan worden opgelegd.
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Gra�ek 11: Opgelegde bedrag afvalsto�enhe�ng als percentage van het 
begrote bedrag afvalsto�enhe�ng
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Grafiek 12. Opgelegd bedrag OZB als percentage van het begrote bedrag OZB

 

 
Grafiek 13. Opgelegd bedrag rioolheffing als percentage van het begrote bedrag rioolheffing
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Gra�ek 12: Opgelegde bedrag ozb als percentage van het begrote bedrag ozb
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Gra�ek 13: Opgelegd bedrag rioolhe�ng als percentage van het begrote bedrag rioolhe�ng
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Grafiek 14. Verminderd bedrag aanslag afvalstoffenheffing als percentage van de opgelegde 
afvalstoffenheffing op 31 december 2010
 

 
Grafiek 15. Verminderd bedrag aanslag OZB als percentage van de opgelegde OZB op 31 december 2010
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Gra�ek 14: Verminderd bedrag aanslag afvalsto�enhe�ng als percentage 
van de opgelegde afvalsto�enhe�ng op 31 dec 2009
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Gra�ek 15: Verminderd bedrag aanslag ozb als percentage van de opgelegde ozb op 31 dec 2009
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Grafiek 16. Verminderd bedrag aanslag rioolheffing als percentage van de opgelegde rioolheffing op 
31 december 2010

  
Grafiek 17. Aantal bezwaren WOZ-waarde woningen als percentage van aantal woningen
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Gra�ek 16: Verminderd bedrag aanslag rioolhe
ng als percentage van
 de opgelegde rioolhe
ng op 31 dec 2009
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Gra�ek 17: Aantal bezwaren woz-waarde woningen als percentage van aantal woningen
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Grafiek 18. Aantal bezwaren WOZ-waarde niet-woningen als percentage van aantal niet-woningen

  
Grafiek 19. Aantal overige bezwaren als percentage van totaal aantal aanslagen
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Gra�ek 18: Aantal bezwaren woz-waarde niet-woningen als percentage van aantal niet-woningen
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Gra�ek 19: Aantal overige bezwaren als percentage van totaal aantal aanslagen
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Grafiek 20. Doorlooptijd bezwaren WOZ-waarde woningen

  
Grafiek 21. Doorlooptijd bezwaren WOZ-waarde niet-woningen
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Gra�ek 20: Doorlooptijd bezwaren woz-waarde woningen
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Gra�ek 21: Doorlooptijd bezwaren woz-waarde niet-woningen
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Grafiek 22. Doorlooptijd overige bezwaren

  
Grafiek 23. Aantal beroepen als percentage van aantal afgewezen bezwaren
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Gra�ek 22: Doorlooptijd overige bezwaren
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Gra�ek 23. Aantal beroepen als percentage van aantal afgewezen bezwaren
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Grafiek 24. Verhouding gegronde bezwaren ten opzichte van ongegronde bezwaren WOZ-woningen

  
Grafiek 25. Verhouding gegronde bezwaren ten opzichte van ongegronde bezwaren WOZ-niet-woningen
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Gra�ek 25 Verhouding gegronde bezwaren ten opzichte van ongegronde bezwaren woz-niet-woningen
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Grafiek 26. Aantal kwijtscheldingen als percentage van het aantal inwoners

  
Grafiek 27. Automatische incasso als percentage van het aantal aanslagbiljetten
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Gra�ek 26 Aantal kwijtscheldingen als percentage van het aantal inwoners
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Grafiek 28. Aantal kosteloze herinneringen als percentage van aantal aanslagbiljetten

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het merendeel van de deelnemers geen kostenloze herinnering hanteert.
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Grafiek 29. Aantal aanmaningen als percentage van aantal aanslagbiljetten

 
Het aantal verstuurde aanmaningen houdt onder meer verband met het hanteren van termijnvervolging. Bij 
termijnvervolging wordt per niet betaalde termijn een aanmaning verzonden. Doorgaans voeren gemeenten 
meer dan één termijn, waardoor het aantal aanmaningen bij termijnvervolging aanzienlijk kan zijn.
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Gra�ek 29 Aantal aanmaningen als percentage van aantal aanslagbiljetten
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Grafiek 30. Aantal betalingsregelingen als percentage van aantal aanslagbiljetten

  
Grafiek 31. Aantal storno’s als percentage van aantal inwoners
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Grafiek 32. Bedrag oninbaar als percentage van het totale aanslagbedrag

 

In deze grafiek wordt het totale oninbaar verklaarde bedrag in kalenderjaar 2010 afgezet tegen het totale bedrag 
dat op aanslag is gebracht voor belastingjaar 2010.
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BENCHMARK BELASTING OVERLEG GROTE GEMEENTEN 2010            35



Grafiek 33. Verhouding automatische en handmatige kwijtschelding

  

Gra�ek 33 Verhouding automatische en handmatige kwijtschelding
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Grafiek 34. Aantal telefonische reacties als percentage van het aantal inwoners

 

In bovenstaande grafiek staat Rotterdam bovenaan, omdat de belastingdienst procentueel het hoogst aantal 
telefoontjes ontvangt. Als verklaring hiervoor geldt dat GBR het Shared Service Centre Incasso voor heel de 
gemeente Rotterdam is. Hierdoor ontvangt GBR alle telefoontjes over alle heffingen (inclusief parkeerbelasting). 
Dit geldt niet voor andere deelnemers.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Deventer
Delft

Assen
Cocensus

Drechtsteden
Leiden

Amersfoort
Leeuwarden

Westland
Zoetermeer

Nijmegen
Tilburg

Arnhem
Middelburg
Amsterdam

Lelystad
Sittard-Geleen

Zaanstad
Alkmaar

Groningen
SVHW

Enschede (GBT)
Zwolle

Utrecht
Maastricht

Ede
's-Hertogenbosch

Almere
Den Haag
Apeldoorn

GBRD Parkstad Limburg
Rotterdam

Gra�ek 34 Aantal telefonische reacties als percentage van aantal inwoners
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Grafiek 35. Gemiddeld percentage bezwaren bij deelnemers die wel en die niet standaard een reactieformulier 
meesturen

  

Grafiek 36. Percentage deelnemers met en zonder een standaard bezwaarformulier

 

Grafiek 37. Percentage deelnemers met en zonder mediation
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Grafiek 38. Percentage deelnemers dat wel en niet vroegtijdig oplegt

Grafiek 39. Percentage deelnemers met en zonder leidraad invordering

  

Grafiek 40. Percentage deelnemers met en zonder termijnvervolging
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Grafiek 41. Gebruikte waarderingssoftware

  
Grafiek 42. Status KCC

 
KCC is operationeel of in voorbereiding, geen enkele deelnemer heeft ingevuld dat er over wordt nagedacht of 
dat het geen issue is.
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Resultaten benchmark nader geanalyseerd

Het BOGG is al geruime tijd betrokken bij het uitvoeren van benchmarks op het terrein van de gemeentelijke 
belastingen. Bij de benchmark over 2009 is voor het eerst besloten om de gegevens over deelnemende organisaties 
niet alleen voor elke variabele apart te presenteren. Het is namelijk vooral interessant om verschillende variabelen 
met elkaar in verband te brengen, om zo eventuele samenhangen aan het licht te brengen. Het BOGG heeft 
COELO gevraagd hieraan een bijdrage te leveren.

Ook voor de benchmark over 2010 is deze samenwerking weer tot stand gebracht. Waar vorig jaar nog een 
beperkte bijdrage is geleverd door COELO, is het aantal uitgevoerde analyses dit jaar aanzienlijk uitgebreid.

Gebruikte methode
De gebruikte methode kan het best worden beschreven aan de hand van een voorbeeld. Hiervoor nemen 
we het aantal bezwaarschriften. Dit aantal kan om diverse redenen verschillen. Stel dat gemeenten met veel 
bezwaarschriften doorgaans een historische binnenstad hebben. Duidt dat dan op een oorzakelijk verband met 
het aantal bezwaarschriften? Dat hoeft niet. Dit zou immers ook een andere oorzaak kunnen hebben. Het is 
bijvoorbeeld niet bij voorbaat uitgesloten dat bewoners van gemeenten met een historische binnenstad vaak een 
laag inkomen hebben, en dat mensen met een laag inkomen relatief vaak bezwaar maken. 

Om dergelijke mogelijkheden uit te filteren, wordt gebruikgemaakt van regressieanalyse. In wetenschappelijk 
onderzoek wordt dit veel toegepast. Regressieanalyse is een statistische techniek waarbij - in dit voorbeeld - het 
aantal bezwaarschriften wordt verklaard uit een aantal factoren waarvan aannemelijk is dat zij invloed hebben. De 
analyse laat vervolgens zien of deze invloed aantoonbaar is, en, of het om een sterke of een zwakke invloed gaat. 

Of het al dan niet aannemelijk is of er een bepaald verband bestaat (in jargon: significant is) ligt niet vast. Dit 
is een kwestie van inschatting. Het is echter mogelijk de kans te berekenen dat een bepaald verband op toeval 
berust. Doorgaans wordt pas van een significant verband gesproken als die kans kleiner is dan vijf of tien procent.

Een statistisch verband is niet hetzelfde als een oorzakelijk verband. Wel kan een statistisch verband reden zijn om 
iets nader te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat er geen statistisch verband wordt gevonden, terwijl er feitelijk 
wel een verband is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer het aantal waarnemingen (hier: het aantal aan de 
benchmark deelnemende organisaties) klein is. 

De gebruikte gegevens zijn grotendeels afkomstig uit de Benchmark BOGG 2010. Om een meer diepgaande 
analyse mogelijk te maken is het benchmarkbestand echter uitgebreid met CBS-gegevens. Doordat niet alle 
deelnemers alle gegevens hebben geleverd, is het aantal waarnemingen niet altijd even groot. Door variabelen 
uit te drukken in bijvoorbeeld het aantal eenheden per inwoner of per object (woning of niet-woning), wordt 
rekening gehouden met verschillen in omvang van de benchmark-deelnemers.

Bij de selectie van variabelen zijn we uitgegaan van de onderzoeksvragen vanuit het BOGG. In een aantal 
gevallen zijn variabelen aan de regressie toegevoegd wanneer wij een mogelijk verband logisch achtten. Bij 
sommige onderwerpen is ons gevraagd een verband te onderzoeken met zowel het gemiddelde inkomen als 
het percentage uitkeringsgerechtigden. Omdat deze variabelen erg sterk aan elkaar gerelateerd zijn, is het niet 
goed mogelijk om beide tegelijk in een regressie op te nemen. In dat geval is gekozen voor de variabele die het 
sterkste effect had in de regressie.
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Bij elke regressie is, naast het aantal gemeenten of samenwerkingsverbanden dat is meegenomen, ook een 
waarde gegeven voor de verklarende kracht van de regressie. In de statistiek wordt dit de bijgestelde 
determinatiecoëfficiënt (aangepaste R2) genoemd. Dit getal geeft een indicatie van de mate waarin de 
meegenomen variabelen de variatie in de afhankelijke variabele verklaren. In het theoretische geval dat deze 
waarde 1 zou zijn, zouden de variabelen volledig verklaren waar de variatie in de afhankelijke variabele door 
worden veroorzaakt. Deze coëfficiënt is zo geconstrueerd dat bij het toevoegen van een extra variabele met een 
zeer zwak effect de waarde daalt. Het kan dus zijn dat bij een groot aantal variabelen met een zwak effect de 
waarde uiteindelijk zelf iets onder nul kan uitkomen. Het vermelden van de verklarende kracht van de regressies is 
vooral bedoeld voor onderlinge vergelijking. Door de waarden naast elkaar te leggen, krijgt men een beter beeld 
van welke variabelen beter dan wel minder goed beschreven worden door het model.

Bezwaren tegen WOZ-beschikkingen
Het eerste dat is bekeken is het gedeelte van de woningen waarbij bezwaar wordt ingediend tegen de WOZ-
beschikking. Dit kan afhangen van sociale en demografische factoren, maar ook van fysieke kenmerken van een 
gemeente. Er is gekeken welke factoren en kenmerken van invloed zijn.

Tabel 1: Regressieresultaten voor percentage WOZ-beschikkingen woningen waarvoor bezwaar is ingediend

Variabele Verband
 
Percentage studenten  Negatief
Gemiddeld inkomen Negatief
Gemiddelde waarde van woningen Positief
Percentage koopwoningen Geen
Inwoners per hectare Geen
Inwoners per woning Geen
Personele inzet op beleid Negatief

Aantal gemeenten / samenwerkingsverbanden 31
Verklarende kracht 0,140

Zoals in tabel 1 is te zien zijn er vier variabelen waarvoor een significant verband is gevonden. Ten eerste is 
het percentage studenten negatief gerelateerd aan het aantal bezwaren. Mogelijk geven de eigenaren van 
studentenpanden minder prioriteit aan het maken van bezwaar, omdat zij de OZB kunnen doorberekenen aan 
hun huurders. Ook is te zien dat het gemiddelde inkomen in een gemeente een neerwaarts effect heeft. Hier zou 
een rol kunnen spelen dat voor mensen met een hoger inkomen de OZB een relatief klein deel van hun totale 
belastinguitgaven vormt, waardoor de neiging om bezwaar in te dienen kleiner kan zijn geweest.

Aan de andere kant blijkt dat in gemeenten waar woningen relatief veel waard zijn, er ook relatief veel bezwaren 
worden gemaakt. Het kan zijn dat eigenaren bij een hogere woningwaarde en dus bij een hogere WOZ-aanslag 
eerder geneigd zijn kritisch naar deze aanslag te kijken en daardoor eerder bezwaar zullen indienen.

Punt vier is dat in gemeenten waar relatief veel wordt uitgegeven aan personeel voor het beleid van lokale lasten, 
er relatief weinig bezwaren worden aangetekend tegen WOZ-beschikkingen. Het is denkbaar dat een zorgvuldig 
en duidelijk geformuleerd lastenbeleid de waarschijnlijkheid van bezwaren doet afnemen.
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Tabel 2: Regressieresultaten voor percentage WOZ-beschikkingen niet-woningen waarvoor bezwaar is 
ingediend

Variabele Verband
 
Percentage uitkeringsgerechtigden Geen
Gemiddelde waarde niet-woningen Geen
Inwoners per hectare Geen
Inwoners per woning Geen
Personele inzet op beleid Negatief
Aanwezigheid grootschalig industrieel complex Negatief

Aantal gemeenten / samenwerkingsverbanden 30
Verklarende kracht 0,208

Ook voor niet-woningen is er gekeken naar het percentage beschikkingen waar bezwaar tegen is ingediend. In 
tabel 2 is te zien dat er twee significante verbanden zijn gevonden. 
De personele inzet op beleid heeft een negatief effect, zoals eerder bij woningen ook al bleek. Ook hier lijkt het 
erop dat het loont om beleid zorgvuldig op te stellen om zo heldere beschikkingen te kunnen schrijven die op 
relatief weinig bezwaar stuiten. Ook in gemeenten met een grootschalig industrieel complex worden minder 
bezwaren ingediend. 

Beoordeling van WOZ-bezwaren
Na ontvangst van de bezwaren worden deze beoordeeld en al dan niet gegrond verklaard. Mogelijk is er in de 
enquêteresultaten een aantal verklarende factoren te vinden voor verschillen in het percentage WOZ-bezwaren 
dat gegrond dan wel ongegrond is verklaard. Er is een regressie uitgevoerd om te kijken welke factoren dit zijn. 

Tabel 3: Regressieresultaten voor percentage ongegrond verklaarde WOZ-bezwaren (woningen) 

Variabele  Verband

Percentage uitkeringsgerechtigden Positief
Gemiddelde waarde woningen  Positief
Aanwezigheid historische binnenstad Positief
Percentage woningen met WOZ-bezwaar Negatief
Standaardformulier voor bezwaar meegestuurd Positief

Aantal gemeenten / samenwerkingsverbanden 32
Verklarende kracht 0,394

De resultaten van de regressie voor woningen zijn te zien in tabel 3. Alle meegenomen variabelen hebben een 
significant verband.

In gemeenten met meer uitkeringsgerechtigden, blijkt dat ook meer WOZ-bezwaren ongegrond verklaard zijn. 
Tegelijkertijd is te zien dat de gemiddelde woningwaarde een positief effect heeft. Als derde is er een positief 
effect van de aanwezigheid van een historische binnenstad. 
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In gemeenten waar relatief veel bezwaar wordt aangetekend, blijkt er relatief weinig van die bezwaren ongegrond 
worden verklaard. Dit is niet persé een oorzakelijk verband. Het kan bijvoorbeeld zijn dat andere kenmerken van 
een gemeente ervoor zorgen dat de WOZ-waarde moeilijk door modellen te schatten is, wat niet alleen meer 
bezwaren zou kunnen opleveren, maar ook een procentueel hoger aantal terechte bezwaren. 
In gemeenten waar standaard een bezwaarformulier wordt meegestuurd met de beschikking, worden de 
bezwaren vaker afgewezen. Mogelijk zorgt een lage drempel voor het indienen van een bezwaar ervoor dat de 
onderbouwing van de bezwaren iets zwakker is.

Tabel 4: Regressieresultaten voor percentage ongegrond verklaarde WOZ-bezwaren (niet-woningen) 

Variabele Verband

Percentage niet-woningen met WOZ-bezwaar Negatief
Toepassing van mediation Negatief
Personele inzet op Bezwaar en Beroep Positief

Aantal gemeenten / samenwerkingsverbanden 31
Verklarende kracht 0,400

Tabel 4 presenteert de resultaten voor eenzelfde regressie, maar gaat het om het percentage ongegrond 
verklaarde WOZ-bezwaren voor niet-woningen.

Net als bij woningen worden er minder bezwaren ongegrond verklaard in gemeenten waar relatief vaak bezwaar 
wordt ingediend. Bovendien is te zien dat als er mediation wordt toegepast, er ook minder bezwaren ongegrond 
worden verklaard. Het derde significante verband is dat in gemeenten met relatief hoge personele uitgaven aan 
bezwaar- en beroepafhandeling een groter gedeelte van binnengekomen bezwaren ongegrond worden verklaard. 

Beroepen op ongegrond verklaarde WOZ-bezwaren
Van de afgewezen WOZ-bezwaren mondt een deel uit in beroepen bij de rechtbank. Er is gekeken welke factoren 
van invloed zijn op de mate waarin dit gebeurt. Valt uit de enquêteresultaten op te maken hoe het kan dat in de 
ene gemeente meer burgers in beroep gaan tegen een ongegrond verklaard WOZ-bezwaar dan in de andere? 
De afhankelijke variabele in deze regressie is dus het percentage van de ongegrond verklaarde WOZ-bezwaren, 
dat uitmondt in een beroep. 

De resultaten van de regressie in tabel 5 laten zien dat er geen verklarende factoren te vinden zijn wanneer er 
wordt gekeken naar beroepen bij woningen. De regressie is ook uitgevoerd met een aantal sociaal-demografische 
factoren (uitkeringsgerechtigden, studenten, 65-plussers), maar ook bij die variabelen is geen verband gevonden. 
De lage waarde voor de verklarende kracht van de regressie komt ook overeen met deze vinding. Blijkbaar is 
de mate waarin beroep wordt aangetekend tegen afgewezen WOZ-bezwaren niet te verklaren met behulp van 
gegevens uit de BOGG-enquête.
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Tabel 5: Regressieresultaten voor WOZ-beroepen na afgewezen WOZ-bezwaar (woningen)

Variabele Verband

Percentage koopwoningen Geen
Percentage woningen met WOZ-bezwaar Geen
Percentage bezwaren dat is afgewezen Geen
Toepassing van targets bij afhandeling bezwaren Geen
Gemiddelde doorlooptijd van bezwaren Geen
Inzet van mediation Geen
Personele inzet op bezwaar en beroep Geen

Aantal gemeenten / samenwerkingsverbanden 28
Verklarende kracht -0,057

Tabel 6 toont vergelijkbare resultaten bij de regressie met beroepen bij niet-woningen als afhankelijke variabele. 
Geen van de variabelen heeft een significant effect en de verklarende kracht van de regressie is laag.

Tabel 6: Regressieresultaten voor WOZ-beroepen na afgewezen WOZ-bezwaar (niet-woningen)

Variabele Verband

Percentage niet-woningen met WOZ-bezwaar Geen
Percentage bezwaren dat is afgewezen Geen
Toepassing van targets bij afhandeling bezwaren Geen
Gemiddelde doorlooptijd van bezwaren Geen
Inzet van mediation Geen
Personele inzet op bezwaar en beroep Geen

Aantal gemeenten / samenwerkingsverbanden 25
Verklarende kracht 0,150

Kwijtschelding
Er kan ook gekeken worden of er verklarende factoren zijn te vinden voor het percentage aanslagen dat wordt 
kwijtgescholden. Hiervoor is een regressie uitgevoerd met als onderzochte variabele de som van het aantal gehele 
en gedeeltelijke kwijtscheldingen, als deel van het totaal aantal aanslagen voor woningen. 

Tabel 7 laat de resultaten van de regressie zien. Zowel het percentage studenten als het percentage 65-plussers 
heeft een negatief effect. Bij studenten is dit mogelijk te verklaren, omdat zij vaak de heffing in de huur betalen 
en de huurbaas geen kwijtschelding kan aanvragen. 

Ook het gemiddeld inkomen kent een negatief verband met het percentage aanslagen dat wordt kwijtgescholden. 
Het lijkt logisch dat er in gemeenten met een hoger gemiddeld inkomen relatief weinig inwoners zijn die aanspraak 
maken op kwijtschelding. Ook blijkt er een negatief verband met het percentage koopwoningen. In gemeenten 
met meer koopwoningen wordt dus minder vaak kwijtschelding verleend. Ook dit ligt voor de hand. 
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De inzet van het inlichtingenbureau bij automatische kwijtschelding heeft een negatief effect. Als laatste is te 
zien dat in gemeenten waar een groter gedeelte van de kwijtscheldingen automatisch is toegekend, niet meer 
aanslagen worden kwijtgescholden. 

Tabel 7: Regressieresultaten voor percentage aanslagen waarvoor (gedeeltelijke) kwijtschelding is verleend

Variabele Verband

Percentage studenten Negatief
Percentage inwoners ouder dan 65 jaar Negatief
Gemiddeld inkomen Negatief
Inzet inlichtingenbureau Negatief
Percentage automatische kwijtschelding Geen

Aantal gemeenten / samenwerkingsverbanden  31
Verklarende kracht 0,347

Stornering van automatische incasso’s
De effectiviteit van inning per automatische incasso (AIC) hangt deels af van de mate waarin storneringen 
plaatsvinden. Als dit in grote mate gebeurt, brengt dit uitstel of afstel van betaling met zich mee. We onderzoeken 
daarom of er variabelen zijn die een mogelijk verband houden met het aantal storneringen. De onderzochte 
variabele is in dit geval het aantal AIC’s dat is gestopt vanwege stornering, als percentage van het totaal aantal 
aanslagen. 

Tabel 8: Regressieresultaten voor percentage automatische incasso’s dat is gestopt na een stornering

Variabele Verband
 
Percentage studenten Geen
Percentage inwoners ouder dan 65 jaar Negatief
Gemiddeld inkomen Negatief
Percentage koopwoningen Geen
Inzet inlichtingenbureau Geen
Personele inzet op invordering Negatief
Toepassing van termijnvervolging Geen
Aantal termijnen voor AIC Geen
Percentage (gedeeltelijk) kwijtgescholden aanslagen Geen

Aantal gemeenten / samenwerkingsverbanden  32
Verklarende kracht 0,302

Tabel 8 laat zien dat er drie verbanden zijn gevonden. Allereerst blijkt dat in gemeenten waar relatief veel 
65-plussers zijn, er minder AIC’s worden stopgezet na stornering. Daarnaast heeft het gemiddeld inkomen een 
neerwaarts effect op de storneringen. Dit ligt in de lijn der verwachting: bij mensen met een hoger inkomen zal 
het minder snel voorkomen dat er op enig moment niet voldoende geld op de rekening staat.
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De personele inzet op invordering laat ook een negatief verband zien. Het is mogelijk dat wanneer de personele 
inzet op invordering groter is, een gemeente scherper kan toezien op betalingen per AIC en sneller kan ingrijpen 
wanneer deze betalingen niet worden voldaan.

Aanmaningen
We kijken ook naar de verstuurde aanmaningen vanwege het uitblijven van betaling. Hiervoor hebben we gekeken 
naar het aantal verstuurde aanmaningen als percentage van het totaal aantal aanslagen. 

Tabel 9: Regressieresultaten voor percentage aanmaningen t.o.v. aanslagen (woningen)

Variabele Verband

Percentage studenten Geen
Gemiddeld inkomen Geen
Ondergrens aanslagbedrag voor betaling per AIC Geen
Bovengrens aanslagbedrag voor betaling per AIC Geen
Percentage aanslagen betaald per AIC Geen
Aantal termijnen van AIC Negatief
Percentage kwijtscheldingen automatisch toegekend  Negatief
Toepassing van termijnvervolging Positief
Aantal belastingen op een combi-aanslag Negatief
Doorlooptijd kwijtscheldingsverzoeken Geen

Aantal gemeenten / samenwerkingsverbanden 27
Verklarende kracht 0,519

Tabel 9 toont de resultaten van deze regressie. Bij vier variabelen is sprake van een verband. Bij inning per AIC in 
meer termijnen zijn er minder aanmaningen nodig. Het bedrag per betaaltermijn is bij inning in meer termijnen 
lager, waardoor het ook makkelijker te betalen zal zijn. 

In gemeenten met een groter aandeel automatisch toegekende kwijtscheldingen worden minder aanmaningen 
verstuurd. Een verklaring kan zijn dat bij automatische kwijtschelding nooit een aanmaning wordt verstuurd, 
terwijl bij kwijtschelding op verzoek er al een aanmaning kan zijn verstuurd voordat de kwijtschelding uiteindelijk 
wordt toegekend. In gemeenten waar termijnvervolging wordt toegepast, ligt het aantal aanmaningen ook hoger. 
Dat is een logisch gevolg van de opzet van termijnvervolging.

Het aantal belastingen dat tegelijk wordt aangeslagen op een combi-aanslag heeft een negatief effect op 
het percentage aanslagen waarvoor een aanmaning is verstuurd. Een mogelijke verklaring is dat betaling van 
verschillende lasten minder snel wordt vergeten indien er zo min mogelijk parallelle betaalhandelingen nodig zijn. 

Oninbare aanslagen
Het kan voorkomen dat opgelegde belastingen uiteindelijk niet inbaar blijken te zijn bij de betreffende partijen. 
Dit wordt verder onderzocht. Om de mate van oninbaarheid bij een gemeente te meten, nemen we het in 2010 
oninbaar verklaarde bedrag over belastingen van 2010, als percentage van het totaal aangeslagen bedrag voor 
2010. 
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Tabel 10: Regressieresultaten voor percentage van totaal opgelegde aanslagen in 2010 dat in 2010 oninbaar 
is verklaard

Variabele Verband
 
Percentage studenten Positief
Percentage inwoners ouder dan 65 jaar Geen
Gemiddeld inkomen Positief
Gemiddelde woningwaarde  Negatief 
Percentage koopwoningen Geen
Toepassing van termijnvervolging Geen
Personele inzet op invordering Geen
Percentage (gedeeltelijk) kwijtgescholden aanslagen Geen

Aantal gemeenten / samenwerkingsverbanden 29
Verklarende kracht 0,248

In tabel 10 staan de resultaten van de gekozen regressie. In gemeenten met meer studenten ligt het percentage 
oninbaar verklaarde bedragen hoger. Wanneer, zoals eerder aangegeven, studenten veelal via hun verhuurder 
belastingen betalen, is dit tegen de verwachtingen in. Het kan zijn dat studenten die wel direct aan de gemeente 
betalen door relatief veel verhuisbewegingen moeilijker te traceren zijn. 

Het gemiddelde inkomen heeft een positief verband met oninbaarverklaringen, terwijl de gemiddelde 
woningwaarde een negatief verband heeft. Ook voor deze twee effecten is niet direct een verklaring te geven.

Wat opvalt, is dat er drie variabelen zijn die geen aantoonbaar effect hebben, terwijl dat misschien wel de verwachting 
was. Het toepassen van termijnvervolging, noch het verhogen van de personele inzet op invordering, noch het 
kwijtschelden van een groter gedeelte van de aanslagen, heeft een neerwaarts effect op de oninbaarverklaringen.

Bestandsbeheer
Om de kosten van het proces bestandsbeheer ten behoeve van lokale belastingen te onderzoeken, is gekeken 
naar de som van de lonen voor dit proces. 

Tabel 11 toont de resultaten. Geen van de onderzochte variabelen heeft een significant effect op uitgaven aan 
bestandsbeheer. De verklarende kracht van de regressie is ook bijzonder klein te noemen. Blijkbaar zijn de variaties 
in bestandsbeheerkosten niet te verklaren met de gegevens die door de enquête beschikbaar zijn gekomen.
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Tabel 11: Regressieresultaten voor personele inzet voor bestandsbeheer

Variabele Verband
 
Percentage koopwoningen Geen
Percentage studenten Geen
Aantal inwoners per woning  Geen
Aanwezigheid van een historische binnenstad Geen
Toepassing van diftar  Geen
Aantal belastingen op een combi-aanslag Geen

Aantal gemeenten / samenwerkingsverbanden 33
Verklarende kracht -0,004

Invordering
Ook voor het proces invordering hebben we gekeken naar de totale loonkosten die per inwoner van de gemeente 
zijn uitgegeven. 

Tabel 12: Regressieresultaten voor personele inzet op Invordering

Variabele Verband
 
Gemiddeld inkomen Negatief
Gemiddelde woningwaarde Negatief
Inwoners per hectare Geen
Inwoners per woning Geen
Aanwezigheid van een historische binnenstad Geen
Aantal ingediende bezwaren per woning Positief
Percentage (gedeeltelijk) kwijtgescholden aanslagen Negatief

Aantal gemeenten / samenwerkingsverbanden 29
Verklarende werking 0,452

In tabel 12 staan de resultaten van deze regressie. Als eerste blijkt dat in steden met meer koopwoningen en 
een hogere gemiddelde woningwaarde, de uitgaven voor invordering lager zijn. Dit is in lijn der verwachting, 
aangezien beide variabelen duiden op een hogere welvaart, waardoor het aannemelijk is dat de bevolking minder 
moeite heeft tijdig te betalen. In gemeenten waar relatief veel bezwaren worden ingediend, worden ook meer 
kosten voor invordering gemaakt. Dit hoeft niet direct een oorzakelijk verband te zijn. Het kan bijvoorbeeld 
ook zijn dat in bepaalde gemeenten een grotere betrokkenheid is tussen overheid en burger, waardoor beide 
variabelen relatief laag liggen. Het verband kan ook te maken hebben met inwoners die minder snel betalen in 
afwachting van de behandeling van hun bezwaar.

Tot slot is te zien dat in gemeenten waar relatief veel aanslagen zijn kwijtgescholden, de kosten voor invordering 
lager liggen. Dit is niet verrassend, gezien het feit dat van de grensgevallen (waaraan nog net kwijtschelding is 
toegekend) kan worden verwacht dat dat ook de gevallen zijn waarvoor de meeste moeite had moeten worden 
gedaan voor wat betreft invordering. Door de kwijtschelding toe te kennen vervalt de benodigde inspanning om 
van die groep toch belastingen geïnd te krijgen.
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Bijlagen

Bijlage 1: eisen KING-keurmerk 2011 voor benchmarks

Harde eisen voor een uitvoerder/opdrachtnemer van benchmarks

De uitvoerder stelt (met de deelnemers) het doel van de benchmark vast en verwerkt dit in de opzet van de 
benchmark. 

Het eigendom van de gegevens ligt bij de deelnemers. 

De indicatoren worden in samenspraak met de deelnemers opgesteld. 

De invoergegevens worden op validiteit onderzocht. 

In de benchmark zijn ontmoetingsmomenten opgenomen, zodat de deelnemers elkaar treffen. 

De uitvoerder biedt deelnemers de mogelijkheid om meerdere jaren deel te nemen aan de benchmark. 

Er is sprake van een evaluatie van de benchmark-exercitie.
 
De uitvoerder stelt verbetermogelijkheden en prestaties van de deelnemers in de benchmark centraal. 

De uitvoerder biedt deelnemers de ruimte om interpretatie te geven aan de gegevens. 

De deelnemers geven een positief oordeel over het benchmark-proces / over de benchmark. 

‘Zachte’ eisen voor een uitvoerder / opdrachtnemer van benchmarks

De uitvoerder heeft er aandacht voor dat de deelnemers bestuurlijk commitment vragen. 

Bereidheid inzicht te verschaffen in de gebruikte methodiek en indicatordefinities (transparantie). 

In de benchmark worden verschillende invalshoeken van het productieproces belicht.
 
Er is aandacht voor afstemming tussen diverse benchmarks. 

Bereidheid aansluiting te zoeken bij de methodiek en indicatordefinities van de innovatiemonitor (zie www.
innovatiemonitor.nl). 

De harde eisen zijn onontkoombaar. De zachte eisen zijn aandachtspunten in de beoordeling, maar minstens zo 
belangrijk.
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Bijlage 2: deelnemerslijst Benchmark BOGG 2010

Gemeente Alkmaar
Gemeente Almere
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amsterdam
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Arnhem
Gemeente Assen
Cocensus (gemeenten Haarlem, Haarlemmermeer, Hillegom en Beverwijk)
GBRD Parkstad (gemeente Heerlen en een vijftal omliggende gemeenten)
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Deventer
Samenwerkingsverband Drechtsteden (Dordrecht en vier omliggende gemeenten)
Gemeente Ede
Gemeente Groningen
Gemeente Helmond
Gemeente ’s-Hertogenbosch
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leiden
Gemeente Lelystad
Gemeente Maastricht
Gemeente Middelburg
Gemeente Nijmegen
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR, 7 gemeenten en één waterschap)
Gemeente Rotterdam
Gemeente Sittard-Geleen
SVHW (samenwerkingsverband van 23 en één waterschap gemeenten)
Gemeente Tilburg 
Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (Enschede, Hengelo, Borne en Losser)
Gemeente Utrecht
Gemeente Westland
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zwolle 
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 Bijlage 3: Variabelen gebruik bij totstandkoming van Typologie
Lijst van variabelen uit de ‘beste oplossing’:

 

Historische binnenstad en Procesindustrie: 1= ja; 2= nee. Overige coderingen lopen op naarmate cijfer groter 
wordt. 
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Bijlage 4: Variabelen gebruik bij totstandkoming van Typologie
 




