
Wij maken ons sterk voor lokale belastingen 

Inhoudelijke visie op de ontwikkeling van GBLT naar een volgend niveau 

Wij van GBLT zijn uitvoerders van lokale belastingen. Dat doen we voor vijf waterschappen en zes 

gemeenten. Deze lokale overheden zijn niet alleen onze opdrachtgever, zij zijn ook deelnemer in onze 

organisatie. Zij participeren in het bestuur en jaarlijks formuleert ons bestuur de opdracht voor GBLT 

met een meerjarig kader en een begroting.  

In de achtereenvolgende kadernota’s zijn onze doelen benoemd als: 

 belastingaanslagen juist, volledig en tijdig opleggen en innen; 

 toonaangevende kwaliteit van klantbeleving; 

 informatiepositie van opdrachtgevers realiseren; 

 medewerkers in beweging; 

 ontwikkeling van de digitale overheid mede vormgeven; 

 daling van maatschappelijke kosten mogelijk maken. 

Met de eerste twee doelen benoemen we het belang van onze opdrachtgevers en de 

belastingplichtigen. Als grote verwerker van informatie van en over burgers en bedrijven kunnen wij 

een positieve bijdrage leveren aan de veilige informatiehuishouding van de overheid en de daarmee 

verbonden maatschappelijke kosten. Dat is een steeds ontwikkelende context, waarin wij als 

organisatie en als medewerkers meebewegen en meegroeien. 

Kwaliteit 

Bovengenoemde doelen bereiken wij door kwaliteit van dienstverlening. Wij willen goede producten en 

diensten leveren aan de belastingplichtigen, net als aan de opdrachtgevende waterschappen en 

gemeenten. Dit is in 2016 dan ook benoemd als ontwikkelstrategie van GBLT. 

Producten en service van toonaangevende kwaliteit kunnen wij leveren als wij beschikken over: 

 vakbekwame medewerkers 

 foutloze data 

 klantgerichte processen 

 betrouwbare systemen 

Dat zijn de succesfactoren voor onze organisatie. Daarvan is het voorkomen van fouten de meest 

effectieve manier om die kwaliteit te leveren. Door faalkosten te vermijden, realiseren we volledige 

belastingopbrengsten en tegen lage kosten bovendien. 

In elk van deze vier voorwaarden investeren wij aanhoudend. Onze opdrachtgevers zien dat en ervaren 

de positieve resultaten. Daar gaan we mee door en daar kunnen wij nog jaren mee vooruit. In de 

Bestuurlijke positiebepaling GBLT uit 2019 herkennen de deelnemers dat verdere schaalvergroting voor 

GBLT niet nodig is en dat de inhoudelijke ontwikkeling leidend zal zijn. Dit koersdocument is de 

uitwerking van die positiekeus. 



Ontwikkelingen 

Het werkgebied van lokale belastingen bevat de goede WOZ-waardering, de heffing en de inning. Maar 

die afbakening doet geen recht aan de keten van processen. Het contact tussen overheid en burgers 

wordt steeds belangrijker. Dat geldt ook voor de inwinning, het gebruik en de bescherming van 

gegevens door de overheden. En dan niet elke overheid voor zich, maar alle overheden gezamenlijk.  

Voor de aankomende jaren zien we grote ontwikkelingen in de wereld van lokale belastingen. De 

Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) heeft ze op een rij gezet (zie 

https://www.ltabelastingen.nl). De Waarderingskamer heeft in een brief aan de gemeenten in 

Nederland benadrukt dat de investeringsagenda vraagt om bestuurlijke aandacht en middelen. Een 

groot deel van deze ontwikkelingen ligt direct in het verlengde van de opdracht van GBLT. Een paar 

springen hier echt uit, aangezien zij de opdracht van GBLT mogelijk beïnvloeden: 

Samenhangende objectenregistratie en Common Ground 

Het stelsel van basisadministraties is nog lang niet gereed. En de komst van de Samenhangende 

objectenregistratie bundelt de belangen van veel partijen. Onder de noemer ‘Common Ground’ wordt 

gestreefd naar gezamenlijke standaardoplossingen (processen en systemen) voor de uitvoering van 

overheidsdiensten, waaronder belastingheffing.  

Nieuwe taxatiemodellen 

Private en publieke instanties in binnen- en buitenland werken aan taxatiemodellen op basis van big 

data. Hiermee verandert de aard van het werk. Dit vraagt om een investering in de vakbekwaamheid 

van de medewerkers. Het werken met op AI-technieken gebaseerde systemen voor marktanalyse en 

modelmatige waardebepaling vereist een ander niveau medewerkers met andere kennis en 

vaardigheden. 

Aanpassing belastingen en belastingstelsel 

Aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen en verruiming van het belastinggebied voor 

gemeenten zijn moeilijke politieke processen.  

Datagedreven sturing en regie op gegevens 

De toekomstige digitale mogelijkheden veranderen. Daarmee verandert ook de interactie tussen burger 

en overheid. De burger wordt ‘regie op gegevens’ toegedacht. Overheden staan hierbij voor de vraag 

welke kansen datagedreven sturing biedt en hoe ze hier effectief op kunnen inspelen.  

De bovenstaande ontwikkelingen gaan over veel meer dan alleen belastingheffing. Ze raken de 

maatschappelijke vragen rond klimaatadaptatie, energietransitie, participatie, sociaal incasseren, 

informatieveiligheid enz. Gemeenten en waterschappen komen tot de conclusie dat zij die 

vraagstukken niet alleen kunnen oplossen; zowel lokaal (opgavegericht werken) als op landelijke schaal 

(samen organiseren). 

Gemeenschappelijke oplossingen bieden veel kansen, maar zijn moeilijk te realiseren. De overtreffende 

trap van taakverdeling is taakdeling. Het kan en het vraagt aan ieder om het eigen belang te 

overstijgen en te investeren in een gemeenschappelijke afgesproken architectuur. 

GBLT is op dit veld geen grote speler. Maar het is wel de grootste in zijn soort, en staat op een positie 

waar veel ruimtelijke, sociale en financiële informatie over burgers en bedrijven samenkomt. Zo is de 

toekomst van de lokale belastingen innig verweven met de toekomst van de digitale overheid.  

Samenwerking 

GBLT is ontstaan door het samenvoegen van de elf belastingafdelingen van de deelnemers. Dat 

https://www.ltabelastingen.nl/


samenvoegen alleen was niet voldoende. Naast fiscale kwaliteit waren investeringen nodig in 

klantprocessen, ICT, business control en dergelijke om GBLT naar een hoger niveau te brengen en om 

te kunnen opereren op de schaal die we hadden bereikt. 

Maar bij elk van de vier genoemde succesfactoren blijkt dat we ook gebruik maken van externe 

bronnen.  

 Wij willen vakbekwame professionals zijn, die opgewassen zijn voor hun taken. Er zijn ook 

activiteiten waarvoor we inhuren of die we uitbesteden. Dat gebeurt als: 

o het volume van de werkzaamheden fluctueert (frontoffice); 

o dienstverleners beter zijn toegerust op specifieke taken (deurwaarders); 

o specialisten met bijzondere deskundigheid langszij komen (ICT). 

 We willen werken aan foutloze data. Veel van die data wordt niet door ons gecreëerd of 

beheerd. Het zijn de burgers zelf die door tussenkomst van tal van organisaties hun gegevens 

over gebeurtenissen in hun leven, werk of woonsituatie beschikbaar maken. Wij willen de 

digitale overheid mede vormgeven, omdat allen belang hebben bij foutloze (en veilige) data. 

Enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik in de keten kan alleen door gemeenschappelijke 

architectuur en naadloze samenwerking in de keten. 

 Onze klantgerichte processen vormen een keten over de grenzen van onze organisatie heen. 

Die keten van partijen is bovendien steeds in beweging. Wetgeving speelt daarin een grote rol 

(stelsel basisadministraties, bescherming persoonsgegevens). Maar ook technologische en 

marktgedreven ontwikkelingen (klantcommunicatie, betaalfuncties, webdiensten) zijn 

belangrijk. 

 De systemen waar we mee werken worden niet alleen door ons gebruikt. Andere 

belastingsamenwerkingen gebruiken dezelfde software van een beperkt aantal leveranciers. Op 

landelijke schaal wordt gewerkt aan oplossingen die de afhankelijkheid van leveranciers 

reduceren en de wendbaarheid vergroten om nieuwe technieken toe te kunnen passen 

(Common Ground). Wij willen meewerken aan de ontwikkeling van techniek, maar niet zelf 

bouwen. 

De volgende stap naar ketenkwaliteit vraagt dus om een volgend niveau: kwaliteit door samenwerking. 

Zo onderkennen wij een vijfde succesfactor. Aan de eerste vier: 

 vakbekwame medewerkers 

 foutloze data 

 klantgerichte processen 

 betrouwbare systemen 

voegen we toe: 

 gelijkgestemde partners 

Onze vier succesfactoren zijn dus niet alleen ónze succesfactoren. Een deel van ons succes is 

afhankelijk van ons vermogen om de veranderingen samen met anderen vorm te geven.  

Die samenwerking in formele en informele partnerships kan verschillende vormen krijgen. Denk aan:  

 langer lopende contracten met geselecteerde leveranciers; 

 uitbesteden of inbesteden van diensten in deelprocessen; 



 bondgenootschappen met collega’s in lokale belastingen; 

 gezamenlijke investeringen in overstijgende oplossingen; 

 informatiedeling met deelnemers en maatschappelijke partijen; 

 architectuurafspraken met deelnemers en medeoverheden; 

 Uitwisselen van kennis met koepelorganisaties en andere samenwerkingsverbanden; 

 transparantie en invloed bij toezichthoudende instituties. 

Conclusie 

Wij van de lokale belastingen vinden ketensamenwerking met gelijkgestemde partners nodig voor het 

leveren van kwaliteit van dienstverlening tot over de grenzen van onze organisatie. Daarbij willen we de 

deelnemers ondersteunen in hun ambities en in hun maatschappelijke opgaven. We willen hun 

kwaliteiten benutten (geo/sociaal) en verwachten dat zij ook de onze willen benutten. We willen 

aangesloten zijn op landelijke ontwikkelingen. Dat doen we via de organisaties als UvW, VNG, HWH en 

LVLB. En wij willen bij al ons handelen het belang van de burger hoger achten dan ons eigen belang.  

Wij weten niet welke (mix van) strategieën dominant zal blijken te zijn. Daar gaan wij strikt genomen 

niet over. Onze trektocht naar de toekomst is niet een geplande route naar een stip op de horizon, 

maar een zoektocht die we gezamenlijk gaan afleggen met de deelnemers en vele anderen. In 

opeenvolgende begrotingen verantwoorden wij de zoektocht met concrete investeringen en resultaten. 

Wij zien die samenwerking als essentieel voor het realiseren van een belastingkantoor dat opgewassen 

is voor de opgaven. Wij maken ons sterk voor die toekomst door te investeren in denkkracht, externe 

oriëntatie en netwerkrelaties, zodat we kunnen samenwerken. Het gaat ons niet om schaalomvang, 

maar om kwaliteit, deskundigheid en maatschappelijke betrokkenheid.  

Wij maken ons sterk voor lokale belastingen. 

GBLT, voorjaar 2020. 


