
Ontwikkelingen & leerproces
No cure no pay

Bezwaren



• Ontwikkeling in bezwaren afgelopen jaren

• Vergelijking met andere belastingkantoren

• Analyse op bezwaren

• Verbeterpunten

Ontwikkelingen en leerproces
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Bezwaren
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• Kwaliteit van de data van GBLT

-> continu verbeteren van eigen processen

• Kwaliteit van de aangeleverde gegevens vanuit de basisregistraties

-> terug melden onjuiste gegevens richting bronhouders

• Landelijke ontwikkelingen

-> landelijke procedures (natuur, wegen, klasse 7-bezwaren bedrijven enz)

-> no cure no pay bureaus

Factoren van invloed op aantal bezwaren
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Vergelijking andere belastingkantoren 
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• Cijfers organisatie 2 zijn zonder ambtshalve verminderingen

Vergelijking met andere belastingkantoren:

• Startmeting om te kijken waar we staan

• Doel: om te leren van elkaar



Leercirkel: jaarlijkse evaluatie bezwaren

• Analyse

• Verbeterpunten

• Beheersen 

Wat doet GBLT om minder bezwaren te krijgen?
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Analyse gegrond verklaarde bezwaarschriften 2019

7

Eigenaar

12%

Gebruiker

53%

Maatstaf

11%

Object

15%

Onbekend

9%

Gegronde bezwaren:

• WOZ-bezwaren: 37%

• Invorderingsbezwaren: 25%

• Heffingen: 70%

Analyse heffingsbezwaren: 

-> wat is de reden dat het  

bezwaar is toegekend? 



• Analyse op voormeldingen WOZ-waarde, wat is het effect?

• Ontdubbelen woningen in belastingapplicatie en koppelen aan WOZ-object

• Analyse op uitval in de koppeling met de Basisregistratie personen            
(WRA-koppeling) 

• Aanpassingen in de inrichting van het nieuwe belastingpakket

• Wijzigingen in het invorderingsproces

• Klantreis (vervolg): nieuwe biljet, website en brieven in B1

Verbeterpunten op basis van analyse 2019
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No cure no pay bureaus (NCNP)
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• NCNP: Wat is het, wie zijn het?

• Werkwijze NCNP bedrijven

• (Proces)kosten NCNP bezwaar / beroep

• Onderzoeksrapport: ‘Waarom bezwaar maken via een NCNP bedrijf’

• (Landelijke) ontwikkelingen NCNP

• Wat doet GBLT om minder NCNP bezwaren te krijgen?

NCNP: onderwerpen
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Bedrijven die werken op basis van no cure no pay garanderen een bepaald 
resultaat. Zolang dit resultaat niet bereikt wordt, hoeft er ook niet betaald te 
worden.

De grootste NCNP bedrijven in het GBLT-gebied zijn:

• Previcus

• KPMG

• Bezwaarmaker

• WOZ meldpunt

NCNP: Wat is het, wie zijn het?

11



• Advertenties via huis aan huis bladen

• Flyers (tegelijk met het aanslagbiljet)

• Landelijke media: RTL nieuws, NOS etc.

• Beurzen

• Lokale verenigingen / sponsoring

Werkwijze NCNP bedrijven
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Drie belangrijke argumenten voor de burger om bezwaar te maken via een 
NCNP bedrijf:

• Geen vertrouwen in de overheid;

• Onvoldoende kennis om bezwaar te maken

• Verbeteren data (beeld dat gegevens GBLT niet juist zijn)

Onderzoeksrapport: 
‘Waarom bezwaar maken via een NCNP bedrijf?’
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• Samenwerking met andere belastingkantoren

• Lobby in Den Haag via de Waarderingkamer

• GBLT werkt mee aan een onderzoek van het Ministerie van Financiën 
aangaande het verdienmodel NCNP

Wat zijn de landelijke activiteiten om NCNP bezwaren terug 
te dringen?

16



Geen vertrouwen in de overheid

• We houden inloopavonden bij een aantal gemeente 

• Pilot Nijkerk en Leusden: burgers kunnen een afspraak maken met een 
taxateur bij de gemeente 

Onvoldoende kennis om bezwaar te maken

• In 2020 kunnen burgers en bedrijven eenvoudiger bezwaar maken via een 
bezwaarformulier op de website van GBLT

• Het bezwaarformulier in Mijn loket is aangepast

• De tekst op het taxatieverslag van de woningen is herschreven (B1 taalniveau)

• Vernieuwde website met duidelijke instructie om bezwaar te maken

Wat doet GBLT om minder NCNP bezwaren te krijgen?
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Verbeteren data (beeld dat gegevens GBLT niet juist zijn)

• In 2018 en 2019: ‘traject voormelding’

->  GBLT betrekt burgers actief bij de kwaliteit van de objectkenmerken, 

vooral de secundaire kenmerken.

• Met de deelnemers maken we afspraken over de mutatiedetectie, om de 
kwaliteit van de primaire kenmerken te verbeteren.

• We maken de NCNP bezwaren inzichtelijk via GIS kaarten!!

Wat doet GBLT om minder NCNP bezwaren te krijgen?
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