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Voorstel 
In deze nota wordt het Algemeen bestuur geïnformeerd over de afwikkeling van de beëindiging van de 

samenwerking met inliggende gemeenten (niet-deelnemers van GBLT) op het gebied van aanvragen 

kwijtschelding. 

 

Samenvatting 
Met ingang van 1 januari 2020 is de samenwerking met inliggende gemeenten op het gebied van 

kwijtschelding beëindigd. Het gevolg hiervan is dat klanten nu voor de gemeentebelastingen apart en 

voor de waterschapbelastingen apart een aanvraag kwijtschelding in moeten dienen. Deze overdracht 

van taken is in goed overleg met de betreffende gemeenten voorbereid en uitgevoerd, waarbij op een 

eenduidige wijze door alle partijen met de klant is gecommuniceerd. Hierdoor is deze wijziging in de 

aanvraagprocedure goed verlopen.  

 

Voorbesproken 
Deze nota is voorbesproken met de directie.  

 

Behandelen in vergadering d.d. 
1 juli 2020.  

 

Toelichting 
Met ingang van 1 januari 2020 is de samenwerking met inliggende gemeenten op het gebied van 

kwijtschelding beëindigd. Samen met deze gemeenten is eind 2019 een communicatieplan opgesteld om 

de klant eenduidig en zo volledig mogelijk over deze wijziging te informeren. Voor de klant betekent de 

beëindiging van de samenwerking namelijk, dat vanaf dit jaar kwijtschelding aangevraagd moet worden 

zowel bij de gemeente (voor de gemeentebelastingen) als bij GBLT (voor de waterschapsbelastingen). 

 

Er zijn verschillende indicatoren die gebruikt kunnen worden om goed te monitoren of de klant de 

informatie over deze wijziging wel correct en volledig ontvangt. Dat zijn achtereenvolgens: 

- De hoeveelheid aanvragen die in 2020 bij GBLT zijn ingediend; 
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- Het aantal inkomende telefoongesprekken over kwijtschelding; 

- Het aantal klachten over de kwijtscheldingsprocedure; 

- De terugkoppeling van de betreffende gemeenten. 

 

De hoeveelheid aanvragen kwijtschelding 

Om een goed beeld te schetsen van het verloop van de aanvragen is een vergelijking gemaakt met 

dezelfde periode in 2019. In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel aanvragen bij de betreffende 

gemeenten geregistreerd en behandeld waren. 

 

DVO-gemeenten 
Ontvangen 

lopend jaar 
Behandeld 

1-1-2019 t/m 30-4-2019 27.377 19.881 

1-1-2020 t/m 30-4-2020 29.861 20.333 

 

Uit deze cijfers blijkt dat de klant GBLT goed weet te vinden. In dezelfde periode ten opzichte van 2019 

zijn meer aanvragen kwijtschelding geregistreerd. Het hogere aantal wordt veroorzaakt door het 

gegeven dat er geen vertraging zit tussen het moment van indiening (destijds bij de gemeente) en het 

moment dat deze informatie aan GBLT is gecommuniceerd. 

 

Ook zijn er ten opzichte van de situatie dat de klant het verzoek bij de gemeente indiende meer 

aanvragen behandeld. Dit verschil wordt veroorzaakt door het gegeven dat GBLT de mogelijkheid van 

een verkorte aanvraag kwijtschelding biedt (waarbij de aanvraag zonder aan te leveren stukken eerst via 

het Inlichtingenbureau wordt getoetst). Veel gemeenten hanteerden deze eenvoudigere en snellere 

manier van aanvragen niet. De verkorte aanvraag heeft voor deze klanten voordelen ten opzichte van de 

aanvraag bij de gemeente: 

- Er kan sneller een uitspraak op een aanvraag worden gedaan als er recht op kwijtschelding 

bestaat; 

- De klant hoeft alleen nog relevante ontbrekende informatie te sturen, die niet bij het 

Inlichtingenbureau bekend is.  

 

Dit betekent dat de klant niet alleen eenvoudiger een aanvraag in kan dienen, maar doorgaans ook 

minder bewijsstukken hoeft te verstrekken. 

 

Het aantal inkomende telefoongesprekken over kwijtschelding 

Bij de Frontoffice is het percentage vragen over kwijtschelding tot op heden vergelijkbaar met 

voorgaande jaren. Over het algemeen kan gesteld worden dat de klant het indienen van een verzoek om 

kwijtschelding bij GBLT gebruiksvriendelijk vindt. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de 

eenvoudige wijze van het indienen van de verkorte aanvraag. 

 

Omdat GBLT voor de deelnemende gemeenten ook kwijtschelding voor ondernemers verleent, is 

gebleken dat voor enkele klanten onduidelijk was dat geen kwijtschelding mogelijk is voor de 

waterschapsbelastingen. Dit is gebleken uit het gegeven dat een aantal ondernemers hiervoor een 

aanvraag kwijtschelding heeft ingediend. Naar aanleiding van deze constatering is bij de digitale 

aanvraag via Mijn Loket een tekstuele aanpassing doorgevoerd. Hierdoor wordt de klant bij het 

aanvinken van de soort inkomsten (inkomsten uit onderneming) direct gewezen op het feit dat voor 

waterschapsbelastingen geen kwijtschelding wordt verleend. 
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Het aantal klachten over de kwijtscheldingsprocedure 

Er zijn geen klachten ingediend over de gewijzigde systematiek van het indienen van een aanvraag. Met 

de oud-contractpartners worden korte lijntjes onderhouden met de bekende contactpersonen. Hierdoor 

wordt de klant bij eventuele onduidelijkheden op een eenduidige wijze geïnformeerd. Ook van deze 

contactpersonen zijn geen klachten over de gewijzigde aanvraagprocedure bij GBLT binnen gekomen. 

 

De terugkoppeling van de gemeenten 

Zoals aangegeven is het contact (daar waar van toepassing) met de oud-contractpartners goed. Daar 

waar de klant bij de onjuiste organisatie aanklopt, wordt door zowel gemeente als GBLT geholpen hoe de 

klant moet handelen. Dit gebeurt naar tevredenheid van zowel klant als gemeente. 

 

Conclusie 

Uit deze constateringen kan worden afgeleid dat de overdracht van taken van gemeenten naar GBLT voor 

alle betrokken partijen goed is verlopen.  

 

Personele consequenties 
In de voorcalculatie is aangegeven dat voor het opvangen van de extra werkzaamheden een uitbreiding 

met 2 fte van de huidige bezetting nodig is. Uit de opgestelde planning en de huidige voortgang van de 

behandeling van de aanvragen valt af te leiden dat hier geen aanpassingen in doorgevoerd hoeven te 

worden.  

 

Financiële consequenties 
Niet van toepassing.  

 

Juridische consequenties 
Niet van toepassing.  

 

I&A consequenties  
Niet van toepassing.  

 

Communicatie consequenties  
Niet van toepassing.  

 

Publicatie 
Niet van toepassing.  

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
Niet van toepassing.  

 

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
Niet van toepassing.  
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Resultaten en evaluatie 
De succesvolle overdracht van de uitvoering van kwijtschelding bij gemeenten naar GBLT geeft geen 

aanleiding tot verdere evaluatie.  

 

Bijlagen 
- 


