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Naar aanleiding van de aanslagoplegging voor het jaar 2019 heeft de fractie van 

GemeenteBelangen de volgende vragen gesteld aan het college: 

  
1. Hoeveel Aanslagbiljetten zijn er in totaal verstuurd en op hoeveel is het foutieve 

rekeningnummer vermeld? 

2. Aan hoeveel inwoners is de correctiebrief van begin maart verstuurd? Oftewel: 

zijn alle inwoners correct geïnformeerd? 

3. Hoeveel ‘uitstelbrieven’ zijn er verstuurd en wanneer ontvangen de betreffende 

inwoners hun Aanslagbiljet? 

4. Op welke manier gaat de gemeente om met inwoners die door de ontstane 

onduidelijkheden mogelijk te laat betalen, waardoor de vervaldatum wordt 

overschreden? 

5. Is het deels te laat gereed zijn van de WOZ beschikking en het versturen van het 

verkeerde rekeningnummer een specifiek Renkums voorval, of ook voorgekomen 

bij de andere twee gemeenten die gebruik maken van uitvoeringsorganisatie ‘De 

Connectie’, Rheden en Arnhem? 

6. Waarom is een deel van de Renkumse WOZ beschikkingen verlaat? Zijn daar 

technische, procedurele of werkdruk oorzaken voor aan te wijzen? 

7. Wat heeft de uitstelbrief en de herstelactie rondom het verkeerde 

rekeningnummer gekost? Graag een specificatie van papier en enveloppen, 

printen, porto en personele uren. 

8. Zijn er procedures voor het controleren van uitgaande post naar inwoners -al dan 

niet via De Connectie- en ziet het college redenen om die procedures aan te 

scherpen, zodanig dat inwoners kunnen rekenen op correcte informatie vanuit hun 

gemeente? 

 

Vraag 1: 

Er zijn 15.827 aanslagbiljetten verstuurd. Op de achterzijde van ieder aanslagbiljet staat een korte 

toelichtende tekst. In deze tekst stond het foutieve rekeningnummer vermeld. 

 

Vraag 2: 

Het risico dat een inwoner probeerde te betalen op het niet bestaand rekeningnummer gold alleen 

voor de inwoners die niet gebruik maken van automatische incasso. Daarom zijn alleen de 

inwoners aangeschreven die zelf een betaalopdracht moeten geven. Dat betrof 6.157 gevallen. 

 

Vraag 3: 

In totaal zijn 405 inwoners geïnformeerd dat zij de belastingaanslag niet eind februari 2019 zouden 

ontvangen. Eind april 2019 zullen de resterende aanslagen verzonden worden. 

 

 



Memo 
 
 

 

Onderwerp 

Beantwoording vragen GemeenteBelangen inzake Aanslagbiljet en WOZ-beschikking 

Datum Kenmerk  Pagina 

4 april 2019 92508  2 van 2 

 

Vraag 4: 

Binnen het invorderingsproces van de belastingaanslagen is er in voorzien dat een aantal inwoners 

de aanslag nog niet betaald hebben op de vervaldatum. Aan deze inwoners wordt een 

betalingsherinnering gestuurd. 

 

Vraag 5: 

Het is niet ongebruikelijk dat een groep inwoners de aanslag later ontvangt. Er wordt uiteraard 

jaarlijks aan gewerkt om die groep zo klein mogelijk te laten zijn. Een aanslag wordt niet opgelegd 

als de kwaliteit van de WOZ-waarde of de andere gegevens die tot een aanslag leiden niet goed is. 

Daarmee wordt voorkomen dat een inwoner een aanslag ontvangt die tot een bezwaarschrift zou 

leiden. Deze situatie doet zich voor bij alle gemeenten in Nederland, dus ook bij de gemeenten 

Rheden en Arnhem. 

 

Vraag 6: 

Zoals in de beantwoording van vraag 5 al is aangegeven, worden geen aanslagen en WOZ-

beschikkingen verzonden als de kwaliteit van de gegevens niet goed is. 

Een belastingaanslag wordt samengesteld op basis van gegevens die afkomstig zijn uit meerdere 

bronnen. Vanuit de Basisregistratie Personen, de Basisregistratie Kadaster, het Nieuw 

Handelsregister, het WOZ-taxatiesysteem, de verbruiksgegevens van de waterleidingmaatschappij 

en de gegevens over de ledigingen van de afvalcontainers komen de gegevens (grotendeels 

geautomatiseerd) bij elkaar in het belastingsysteem.  

Een factor die dit jaar voor een groot aantal gemeenten extra werkdruk heeft gegeven is de 

wijziging in de aanlevering van de gegevens van het Kadaster. Deze wijziging is ingegaan in 

oktober 2018 en de programmatuur voor de verwerking bleek kinderziektes te vertonen. Deze 

verwerking is daarom extra gecontroleerd en voor deel handmatig uitgevoerd om zo min mogelijk 

een belemmering te zijn voor de aanslagoplegging. 

 

Vraag 7: 

Het versturen van de “uitstel brief” was geen extra werk voor De Connectie, omdat er ieder jaar 

een groepje inwoners is dat de aanslag iets later in het jaar ontvangt. 

Voor het verzenden van de 6.157 brieven i.v.m. het foutieve rekeningnummer heeft de gemeente 

Renkum geen aanvullende factuur ontvangen van De Connectie.  

 

Vraag 8: 

Bij de aanslagoplegging is er altijd veel aandacht voor de kwaliteit van het aanslagbiljet dat de 

inwoner ontvangt. Een onjuiste aanslag leidt bij de inwoners en de afdeling Belastingen tot extra 

werk om e.e.a. te corrigeren. Een incident als deze is voor De Connectie uiteraard aanleiding 

geweest om samen met de gemeente Renkum te kijken hoe dit voorkomen kan worden. De 

uitvoering van de belastingtaken is ondergebracht bij De Connectie, maar samen moeten we daar 

een succes van maken.  

 

  


