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Voorstel 
Het algemeen bestuur wordt met deze nota geïnformeerd over de ervaringen die met de pilot(s) sociaal 

incasseren zijn opgedaan. 

 

Samenvatting 
GBLT heeft in 2019 een start gemaakt met sociaal incasseren. Er is een pilot uitgevoerd, met als doel om 

klanten met problematische schulden de helpende hand te bieden. De uitkomsten van deze pilot heeft 

informatie opgeleverd op welke wijze sociaal incasseren in het reguliere proces zou kunnen worden 

opgenomen. Gebleken is dat de selectie van klanten op een andere manier plaats moet vinden. Er zal een 

verdere verfijning van de geselecteerde klanten doorgevoerd moeten worden om de juiste doelgroep te 

selecteren.  

 

Door deze constatering heeft de pilot een andere uitkomst laten zien dan vooraf was ingeschat: 

- Onverwacht hoog percentage betalingen 

- Onverwacht laag percentage (recht op) kwijtschelding 

- Opbrengst is hoger dan de kosten 

Wat bij het contact met de klant daarnaast opviel, was een onverwachte bereidwilligheid van de klant om 

mee te werken om (betaal)problemen samen op te lossen. 

 

Gelet op de uitkomsten van de eerste pilot wordt een tweede pilot voorbereid om de benadering van 

deze groep klanten in het reguliere proces in te bedden, voordat nieuwe problematische 

belastingschulden ontstaan. 

 

Een andere uitgevoerde pilot in het kader van sociaal incasseren was gericht op een andere doelgroep: 

de kosteloze herinnering voor de klant die doorgaans op tijd betaalt. Omdat de selectie van klanten die 

in deze pilot zijn betrokken zo klein was, is de uitvoering van de pilot niet met behulp van de reguliere 

belastingapplicatie uitgevoerd. Hierdoor kon onvoldoende gewaarborgd worden dat privacy-gevoelige 

informatie veilig wordt verwerkt. Door het maken van een (te) kleine selectie kon ook geen positief 

advies over de opgestelde DPIA verstrekt worden. Een tweede (grotere) pilot is in voorbereiding om de 

vereiste veilige verwerking wel te kunnen waarborgen.  
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Voorbesproken 
Niet van toepassing.  

 

Behandelen in vergadering d.d. 
1 juli 2020 

 

Toelichting 
In 2019 is een pilot uitgevoerd gericht op “sociaal incasseren”. Het doel van deze pilot was de volgende: 

We zetten een afwijkend invorderingsproces in bij klanten met problematische schulden. Hierbij zijn de 

volgende twee uitgangspunten gehanteerd: 

1. We doorlopen niet de standaard wettelijke invorderingsprocedure (aanmaning – dwangbevel – 

deurwaarder (beslaglegging) – verkoop of oninbaar); 

2. Zoveel mogelijk vóór de aanmaningsronde wordt de klant met problematische schulden 

geïdentificeerd en pro-actief benaderd door te bellen en/of te bezoeken. 

 

De verwachte gevolgen bij de start van de pilot waren als volgt: 

 Minder stress bij de klant 

 Mogelijke verschuiving van oninbaar naar kwijtschelding 

 Betere voorspelling invorderkansen komende jaren 

 Positiever imago GBLT 

 Lagere kosten 

 

Hoe is de groep te benaderen klanten geselecteerd? 

Er is een selectie van klanten gemaakt waarbij de inschatting is dat er problematische schulden aanwezig 

zijn. Deze selectie was gericht op klanten waarbij in de afgelopen (drie) jaren belastingaanslagen 

oninbaar zijn afgeboekt. Dit betekent dat bij deze klanten drie jaar lang herhaaldelijk diverse pogingen 

zijn gedaan om de belastingschuld te innen. Deze pogingen bestaan uit de wettelijke 

invorderingsinstrumenten zoals bezoek van de deurwaarder (met een eventuele poging tot 

beslaglegging op de inboedel), beslag op het inkomen en beslag op de bankrekening. Deze pogingen 

hebben niet tot betaling van de belastingschuld geleid. Maar ook niet tot contact tussen GBLT en de 

klant. Juist deze categorie klanten willen we de helpende hand bieden. 

 

Hoe zijn we te werk gegaan? 

De pilot is als drietrapsraket opgezet: 

1. Training medewerkers 

2. Bellen 

3. (Zo nodig) bezoeken 

 

De medewerkers van GBLT die de pilot uitvoerden hebben eerst een training gekregen gericht op het 

“samen met de klant tot een oplossing komen zodat de cirkel doorbroken wordt”. Hoe begin je een 

gesprek, hoe dring je tot de klant door, hoe laat je zien dat je hulp wilt bieden en hoe komt je tot 

oplossingsgerichte afspraken. 

Vervolgens is de groep klanten telefonisch benaderd. Lukte het niet om de klant telefonisch te pakken te 

krijgen (we beschikken niet altijd over een telefoonnummer), of bleek uit het gesprek dat telefonische 
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hulp niet tot resultaat zou leiden, dan werd een bezoek aan de klant ingepland. Dit bezoek had dan niet 

als doel om de klant tot betalen te bewegen, maar om samen met de klant de situatie te bespreken en te 

bekijken in hoeverre GBLT kan helpen. Deze hulp kan bestaan uit het verstrekken van informatie over 

kwijtschelding of (in problematische gevallen) schuldsanering, maar ook informatie over het treffen van 

een betalingsregeling. 

 

Wat waren de resultaten? 

Er is met ruim 1.500 klanten geprobeerd contact te leggen, waarbij bijna één derde alsnog na zowel 

telefonische pogingen als bezoek niet bereikt is. Uit de pilot bleek verder dat bezoeken een stuk 

arbeidsintensiever is dan bellen. Dat is niet verrassend. Opvallend is wel dat bellen globaal tot hetzelfde 

resultaat leidt als bezoeken. 

 

Daarnaast is gebleken dat de opbrengsten van de pilot (de verrichte betalingen) de kosten van de extra 

inzet van onze medewerkers dekt. 

 

De resultaten van de pilot zijn in het volgende schijfdiagram weergegeven. 

 

Uit deze cijfers blijkt dat in ieder geval 25% van de klanten met problematische schulden kampt. Er is 

geen ruimte voor een betalingsregeling en de klant komt ook niet in aanmerking voor kwijtschelding. Bij 

27% van de klanten bleek dat het treffen van een betalingsregeling tot een passende oplossing leidde. 

Slechts een klein percentage (13%) had geen verzoek om kwijtschelding ingediend, terwijl de 

medewerker van GBLT op basis van het gesprek en de door de klant verstrekte informatie vermoedde dat 

hier mogelijk wel recht op zou zijn. Bij het laatste resterende percentage (4%) bleek dat de 

belastingaanslag mogelijk onjuist was opgelegd en is samen met de klant bezwaar tegen de 

belastingaanslag ingediend. 

 

Wat valt op? 

De volgende resultaten waren vooraf niet of anders ingeschat: 

- Onverwacht hoog percentage betalingen 

- Onverwacht laag percentage (recht op) kwijtschelding 

- Onverwachte bereidwilligheid van de klant om mee te werken 

- Opbrengst is hoger dan de kosten 

27%

13%

4%25%

31%

Betalingsregeling
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kwijtschelding

Bezwaar

Oninbaar

Niet bereikt
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Zoals aangegeven was het doel van de pilot niet om “belastingschulden alsnog binnen te harken”. De 

pilot was juist gericht op een groep klanten waarvan de inschatting was dat er niet betaald zou kunnen 

worden. Met als doel om de helpende hand te bieden. Achteraf bezien zijn deze onverwachte uitkomsten 

wel te verklaren, want: 

- de geselecteerde klanten bleken door het externe invorderingskantoor vaak niet te zijn 

benaderd (alleen poging tot beslaglegging); 

- er was bij het maken van de selectie geen vooronderzoek gedaan naar al uitgevoerde 

invorderingsacties. 

 

Dit bleek onder andere een gevolg te zijn van de contractueel vastgelegde afspraken met het 

invorderingskantoor. Door een opgelopen achterstand waren de afspraken meer gericht op kwantiteit 

dan op kwaliteit. En dus minder tijd en aandacht voor het in contact komen met de klant. Deze 

achterstand is inmiddels weggewerkt, waardoor bij een vervolg op deze pilot naar verwachting minder 

betalingen / betalingsregelingen zijn te verwachten. 

 

Hoe verder? 

Zoals hiervoor benoemd was de uitgevoerde pilot voor een deel gericht op (het gevolg van) een 

achterstand bij het invorderingskantoor. Bij een volgende pilot is dit niet meer aan de orde en zal de 

insteek zijn: hoe kunnen we deze werkwijze inbedden in het reguliere werkproces. 

 

Omdat bezoeken veel meer arbeidsintensief is dan bellen, zal vooraf een extra filter worden toegepast. 

Dit filter wordt gericht op het percentage oninbaar per postcodegebied. Uit de eerste pilot is namelijk 

gebleken dat in postcodegebieden waar een hoog percentage oninbaar is, bezoek doorgaans geen 

resultaat oplevert (de klant wordt niet bereikt: doet niet open of is niet thuis). Wij onderzoeken of daarin 

de volgende werkwijze gehanteerd kan worden:  

- Postcodegebied met een hoog % oninbaar: alleen bellen; 

- Postcodegebied met een laag % oninbaar: bellen en bezoeken. 

 

Daarnaast zal een tweede filter worden toegepast gericht op al eerder uitgevoerde invorderingsacties en 

meer informatie uit de belastingapplicatie. Als er meer inzicht is over welke invorderingsacties al zijn 

uitgevoerd, kan de klant namelijk gerichter geholpen worden. Ook als bekend is dat al eerder een 

aanvraag kwijtschelding door de klant is ingediend en dit is afgewezen, kan de klant aan de hand van de 

informatie uit deze aanvraag beter geholpen worden. Als bijvoorbeeld uit de kwijtscheldingstoets volgt 

dat er betalingscapaciteit aanwezig is, dan kan er aan de hand van deze gegevens direct een reële 

betalingsregeling aangeboden worden. 

 

Als het bieden van de helpende hand in het reguliere proces wordt opgenomen, dan is het zaak dit zo 

effectief en doeltreffend mogelijk in te richten. Niet alle dagen en/of dagdelen lenen zich goed voor het 

leggen van contact. Bij een vervolg op de pilot zal hier in de planning meer rekening mee gehouden 

worden.  

 

Bij de eerste pilot zijn ook openstaande belastingaanslagen meegenomen die ouder dan drie jaar waren 

(en al eerder als oninbaar waren beoordeeld). Het kost meer tijd om voor een groter aantal 

belastingaanslagen een oplossing te kunnen bieden. In de volgende pilot zullen oudere 

belastingaanslagen niet meer standaard deel uitmaken van het werkpakket waarvoor een oplossing met 
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de klant moet worden gezocht. De insteek is om voor de (meest) recente belastingaanslag(en) een 

oplossing te vinden, zodat de cirkel van onnodige invorderingsacties kan worden doorbroken. 

 

Wat doen we nog meer? 

Naast deze pilot is ook een andere pilot uitgevoerd die gericht is op sociaal incasseren. Deze pilot was 

niet gericht op een doelgroep met problematische schulden, maar op “doorgaans goede betalers”: 

Klanten die in de afgelopen drie jaar nooit een aanmaning hebben ontvangen en bij de nieuwe aanslag 

voor het eerst wel met een aanmaning geconfronteerd zouden worden, ontvangen in plaats van die 

aanmaning (met kosten) een kosteloze betalingsherinnering. 

 

Omdat bij het maken van deze selectie gebruik wordt gemaakt van gegevens uit de 

belastingadministratie (zoals betaalgedrag), is voor het kunnen toepassen van de kosteloze 

betalingsherinnering op een doelgroep een zogenaamd DPIA (Data Protection Impact Assessment) nodig. 

We verwerken immers privacy-gevoelige informatie. 

 

De belastingapplicatie kon nog niet worden ingericht om een kleine groep klanten in de pilot te 

betrekken. Daarom zijn de processtappen om klanten te selecteren en de kosteloze betalingsherinnering 

aan te kunnen maken buiten de belastingapplicatie om uitgevoerd. Bij het opstellen van de DPIA na de 

uitgevoerde pilot bleek dat hierdoor onvoldoende gewaarborgd kon worden dat privacy-gevoelige 

informatie veilig wordt verwerkt. Immers: de werking van de belastingapplicatie is in de pilot niet getest. 

Daarnaast zijn door de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Privacy Officer (PO) van GBLT 

kanttekeningen geplaatst over de gemaakte selectie van klanten in combinatie met de definitie van een 

“goede betaler”. Hierdoor is door de FG geen positief advies afgegeven over de opgestelde DPIA. 

Achteraf bezien heeft dit te maken met de keuze om een kleine groep (270 klanten) in de pilot te 

betrekken, waardoor er onvoldoende zicht was op de groep klanten die nu buiten de boot viel, maar wel 

goede betalers zijn.. 

 

Op dit moment wordt een tweede pilot voorbereid waarin een grotere groep (maximaal 10.000) klanten 

wordt betrokken. Deze pilot zal wel met gebruikmaking van de reguliere belastingapplicatie worden 

uitgevoerd. Hierdoor kan de werking van de applicatie gericht op een veilige verwerking van privacy-

gevoelige informatie goed getest worden, zodat dit bij het opstellen van de nieuwe DPIA wel 

gewaarborgd is. Door de Corona-problematiek is er enige vertraging bij het opstarten van de tweede 

pilot opgetreden. De voorbereidingen voor het opstarten van de tweede pilot zijn inmiddels in een 

afrondende fase beland. Naar verwachting kan deze tweede pilot deze zomer in productie worden 

genomen. Bij voldoende waarborg van het veilig verwerken van privacy-gevoelige gegevens, zou het 

gebruikmaken van een kosteloze betalingsherinnering voor goede betalers met ingang van 2021 in het 

reguliere proces kunnen worden opgenomen. 

 

Personele consequenties 
Niet van toepassing.  

 

Financiële consequenties 
De personele kosten blijven gelijk. Intern worden de kosten voor een aanmaning en dwangbevel 

bespaard, als het contact met de klant voordat er invorderingsmaatregelen worden genomen tot 
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resultaat leidt. Op termijn is er mogelijk een besparing te realiseren. Uit de uitgevoerde pilot sociaal 

incasseren blijkt dat voor deze werkwijze in ieder geval geen extra budget ingezet hoeft te worden. 

 

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  
In de toelichting is opgenomen hoe de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s worden gewaarborgd. 

 

Resultaten en evaluatie 
Na het uitvoeren van de volgende pilots zal over de resultaten hiervan een rapportage worden opgesteld, 

die in de november-vergadering aan het bestuur zal worden voorgelegd.  

 

Bijlagen 
-- 


