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Evaluatie klachten 2019 en 2020 

Het doel van deze memo is om het Dagelijks Bestuur over de ontvangen klachten in 2019 en 2020 te 

informeren en het verloop afgelopen jaren. Dit betreft zowel de interne klachtafhandeling als de 

klachtafhandeling bij de Nationale Ombudsman.  

 

Wij handelen de klachten af met twee doelen: 

- De klacht op te lossen; 

- Waar mogelijk (proces)verbetering te realiseren op basis van de informatie die uit de klachten 

naar voren komt. 

 

De afhandeling en verbeteracties uit de klachten komen ook in deze evaluatie aan de orde.  

 

 

1. INTERNE KLACHTAFHANDELING 

1.1 Hoeveel klachten hebben we ontvangen? 

Klachten kunnen over zeer diverse onderwerpen binnen de organisatie gaan. In de praktijk zien we dat 

alle klachten die GBLT ontvangt gerelateerd zijn aan ons belastingproces en het klantcontact daarbij. Als 

we kijken naar het aantal klachten dat we ontvangen in verhouding tot het aantal documenten dat we 

versturen en het aantal klantcontacten dat we hebben, dan is het procentueel minimaal (ver onder de 

1%.) Dat wil uiteraard niet zeggen dat klachten daarmee niet belangrijk zijn. Elke klacht is een kans om 

te verbeteren.  

 

In 2019 hebben we 377 klachten ontvangen, dit is 35% minder dan in 2018. We hebben 6 % op formele 

wijze afgehandeld. Van deze formeel afgehandelde klachten is 56 % (deels) gegrond verklaard.  

 

In 2020 hebben we 460 klachten ontvangen, waarvan er 9 nog in behandeling zijn. Er zijn 14 klachten 

formeel afgehandeld, waarvan er 9 ongegrond zijn verklaard.  
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Het totaal aantal ontvangen klachten in 2020 ligt 22 % hoger dan in 2019. Het aantal formeel 

afgehandelde klachten in 2020 ligt 40% lager dan in 2019.  

 

De termijn voor het afhandelen van de klachten is 6 weken. In 2019 zijn 3 klachten buiten deze termijn 

afgehandeld. De redenen hiervan waren twee keer dat de klachten door onjuiste postverwerking op een 

andere afdeling terecht waren gekomen en één keer dat bij klachtafhandeling zelf de termijn niet goed 

bewaakt is. In 2020 zijn alle klachten binnen de 6-wekentermijn afgehandeld.  

 

1.2 Waar gaan de klachten over? 

Van alle klachten zijn onderstaande twee klachtredenen het meest voorkomende in 2019: 

- De wijze van betalen 

- Onvoldoende of onjuiste communicatie.  

 

Het volgende schema geeft een overzicht van alle redenen van klachten.  
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Redenen klachten 2019

 

Bij de wijze van betalen gaat het over de volgende onderwerpen 

- De betaling via automatische incasso  

- De betaling via Cannock Chase 

- Onduidelijkheid over terugbetalingen 

- Aanvragen van een betalingsregeling (alleen schriftelijk) 

 

Als we naar de ontvangen klachten in 2020 kijken, zien we het volgende: 
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Wat in het algemeen opvalt, is dat we meer klachten lijken te ontvangen door de Coronatijd waarin we nu 

zitten. Dit kan een verklaring zijn voor de stijging van het aantal klachten in 2020 ten opzichte van 

2019. Er is meer irritatie en wellicht ook meer tijd om te klagen. Dus klachten die normaal geen klachten 

zouden zijn, maar een vraag (waarom krijg ik een aanslag en mijn partner ook, waarom 2 bedragen van 

mijn rekening, waarom 3 v.e.), gaan nu gepaard met boosheid, irritatie en beschuldigingen naar GBLT. 

Ook is dit terug te zien bij de bejegeningsklachten, zowel aan de telefoon als door de gewijzigde 

werkwijze van de deurwaarders van Cannock Chase (dwangbevelen door de brievenbus bezorgen in 

plaats van in persoon).  

 

Wat verder opvalt is dat in 2020 de meeste klachten gaan over onvoldoende of onjuiste communicatie. 

Ten opzichte van 2019 is dit overigens in absolute zin geen stijging. Over heel 2019 lag dit aantal op 

116, in 2020 op 83. Ten opzichte van 2019 is het aantal klachten over de wijze van betalen en de 

bezwaarafhandeling duidelijk gedaald. Het aantal klachten over de Berichtenbox van Mijn overheid is 

juist gestegen. Dit heeft te maken met de wijziging dat, bij klanten die kiezen voor het ontvangen van 

post van GBLT via de Berichtenbox, naast de aanslagen nu ook de aanmaningen alleen via de 

Berichtenbox bezorgd worden. Het eerste document dat per post wordt bezorgd is het dwangbevel, met 

de daarbij horende kosten. Dat zorgt voor meer klachten. 

  

1.3 Wat kunnen we leren uit de ontvangen klachten? 

 

Klachten zijn een goede invalshoek om kritisch naar je organisatie en processen te kijken. Klanten geven 

ons door de klachten informatie over hoe ze onze dienstverlening ervaren. Dit gebruiken we voor 

verbetering van onze processen. Over het algemeen gaan de klachten over zeer diverse onderwerpen. 

Per klacht bepaalt de klachtbehandelaar of er reden is voor terugkoppeling of aanleiding voor 

verbetering voor processen of informatie. Deze acties worden meteen uitgezet.  

In het algemeen kunnen we het volgende leren van klachten:  

- Duidelijke communicatie is erg belangrijk. Daarbij moeten we denken vanuit de klant en dat wat 

we afspreken nakomen;  

- Waar mogelijk proberen om individuele dienstverlening te leveren. Een voorbeeld hiervan is 

maatwerk bij de invordering over betaling, automatische incasso en betalingsregelingen. 

 

1.4 Welke verbeteracties zijn voorgesteld en uitgevoerd (mede) op basis van informatie uit de ontvangen 

klachten? 

 

Bij elke klacht die we ontvangen proberen we samen met de klager tot een oplossing te komen. Zoals 

eerder aangegeven lukt dit meestal via informele klachtafhandeling. Daarnaast geeft een klacht inzicht in 

hoe een burger onze dienstverlening ervaart. Als de klantcoördinator aanleiding ziet om verbeteringen te 

realiseren, dan wordt dat direct teruggekoppeld bij de betreffende afdeling. Naar aanleiding van de 

ontvangen klachten is dit jaar ook weer een aantal verbeteracties doorgevoerd, namelijk: 

- In brieven over kwijtschelding is extra informatie opgenomen door input die uit klachten naar 

voren is gekomen. Zo is de ontvangstbevestiging verkorte kwijtschelding aangepast. En de 

werkinstructie is aangevuld 
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- In het bezwarenproces is extra aandacht besteed aan handmatig beoordelen van de 

ontvankelijkheid en ten onrechte verstuurde ontvangstbevestigingen. De wens is er voor de 

inrichting van het belastingpakket om te kunnen selecteren of wel of geen ontvangstbevestiging 

uitgaat. Daarnaast wordt de tekst van de ontvangstbevestiging meer algemeen geschreven in het 

B1-traject en niet inhoudelijk enkel gericht op bezwaren. 

- Het invoeren van de herinnering per 2021 voor bepaalde groepen sluit aan bij de klachten die 

we ontvangen.  

- Aanpassingen van informatie op de website bijvoorbeeld voor bewindvoerders en over 

automatische incasso. 

- Klachten over telefonische bejegening worden altijd via de coördinator van de front office 

teruggekoppeld naar degene die het gesprek heeft gevoerd, als dat bekend is. 

- We ontvangen jaarlijks klachten over onze benadering en communicatie bij overlijden. Dit punt 

staat op de agenda van de Klantreis en is nog steeds actueel. 

- De consequenties van het versturen van aanmaningen via de Berichtenbox naar klanten die 

hebben aangegeven de Berichtenbox te gebruiken, is door GBLT in kaart gebracht. Het 

coulancebeleid voor het afboeken van invorderingskosten is verruimd.  

    

2. KLACHTEN OVER GBLT BIJ DE NATIONALE OMBUDSMAN 

Als een burger het niet eens is met de klachtafhandeling van GBLT, kan hij/zij een klacht indienen bij de 

Nationale Ombudsman (NO). De NO neemt alleen die klachten in behandeling, die eerst ingediend zijn 

bij de overheidsorganisatie zelf.  

 

In 2019 heeft de Nationale Ombudsman 64 klachten over GBLT ontvangen. Acht klachten zijn afgedaan 

met een onderzoek, waarvan er zes beëindigd zijn met tussentijdse interventie. De Nationale 

Ombudsman neemt contact op met GBLT en de klager om op deze wijze tot een oplossing te komen. De 

overige klachten zijn allen zonder onderzoek afgedaan. Deze klachten zijn bijvoorbeeld terugverwezen 

voor interne klachtafhandeling bij GBLT of er is gewezen op de mogelijkheid om bezwaar te maken. 

Inhoudelijk gaan de meeste klachten over kwijtschelding (24), de belastingaanslag (11) of de invordering 

(9). 
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In 2020 heeft de Nationale Ombudsman (tot en met 20 december) 52 verzoeken ontvangen over GBLT. 

Ongeveer de helft van de zoeken gaat over kwijtschelding. De Nationale Ombudsman heeft vier klachten 

in onderzoek genomen. Drie zijn via interventie tussentijds beëindigd en één is met een rapportbrief 

afgehandeld. Allen gaan over de afhandeling van een kwijtscheldingsverzoek.  
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3. AVG 0-METING KLACHTEN 

In het kader van de AVG is er een 0-meting gehouden gericht op privacyklachten. Uit deze 0-meting is 

een aantal verbeterpunten gekomen, die ook door te voeren zijn op de bejegeningsklachten (AWB-

klachten). Daarbij hebben we gekeken naar het onderscheid en proces daar waar het gaat om AVG-

klachten of meldingen en AWB-klachten met een privacy thema. Als het gaat om bejegeningsklachten 

met een privacycomponent, is KCC verantwoordelijk voor de afhandeling en adviseert de privacy officer 

van GBLT daarin.  

 

Vanuit de aanbevelingen is de werkinstructie van de klachtafhandeling geactualiseerd en uitgebreid over  

privacyklachten. Ook gaan we een eenduidige definitie opnemen van de bejegeningsklachten. Wat zijn  

bejegeningsklachten? Daarnaast volgen we het advies op om klachten kort cyclischer te analyseren en 

rapporteren. Om zo eerder leer- en verbeterpunten te analyseren en daar mogelijke acties op uit te 

zetten. Na elk kwartaal gaan we de klachten evalueren in plaats van een jaarlijkse evaluatie. 

 




