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Nee  

Voorstel 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 

- Kennis te nemen van de achtergrond en totstandkoming van invorderbaten. 

- In te stemmen met een structurele verhoging van de begrote invorderbaten in toekomstige 

jaren, aansluitend bij een realistische en nog steeds voorzichtige raming. 

- Opiniërend te verkennen of en in welke mate een deel van de structurele verruiming moet 

worden gereserveerd in de begroting 2022 voor een structurele inzet op doelgroepgericht 

(sociaal) incasseren. 

- Opdracht te geven om het doelgroepgericht (sociaal) incasseren uit te werken in een eerste 

voorstel dat in de begroting 2022 wordt aangereikt en gefinancierd uit de hierboven genoemde 

reservering. 

 

Samenvatting 
GBLT heeft de afgelopen jaren een plus ten opzichte van de begroting invorderbaten gemeld. Ook voor 

2020 zal dat het geval worden. Het feit dat deze melding inmiddels een structureel karakter heeft 

aangenomen is aanleiding tot een aantal legitieme vragen. Het eerste deel van deze memo geeft het 

bestuur meer inzicht in het ontstaan van de invorderbaten, de wijze waarop deze tot stand komen, en 

tegen welke kosten.  

 

Bij ongewijzigd beleid zullen de invorderbaten structureel op het hogere niveau blijven. De voor de hand 

liggende keus is om de baten structureel te ramen op het hogere niveau. De huidige jaarlijkse meevaller 

achteraf wordt dan structureel en vooraf ingeboekt ten gunste van de bijdragen van deelnemers. Het is 

verstandig om daar een welbewust besluit van te maken, zodat de bijdragen van deelnemers een 

bestendige begrotingspost blijven bij de deelnemers. 

 

Indien het bestuur het invorderbeleid wil aanpassen in de vorm van doelgroepgericht (sociaal) incasseren 

zal dat invloed hebben op de te ontvangen invorderbaten en ook op de kosten van het invorderproces. 

Dat beleid kan zal zich dan stapsgewijs ontwikkelen over meerdere jaren. Indien gewenst kan het 

bestuur daar een deel van de structurele ruimte daarvoor reserveren. De mate waarin is een afweging die 

het belang van de deelnemers direct aangaat en waarvoor een opiniërende discussie wenselijk is. 
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En het bestuur kan vervolgens ook opdracht geven om een eerste voorstel uit te werken voor sociaal 

incasseren. Dat voorstel zal dan tegelijk met de begroting 2022 worden aangeboden en gefinancierd 

worden uit bovengenoemde reservering. 

 

Voorbesproken 
Innen, P&A, Directie en dagelijks bestuur. 

 

Behandelen in vergadering d.d. 25 november 2020 
 

Toelichting 
GBLT begroot de invorderbaten conservatief. Dit beleid is gebaseerd op de gedachte dat fluctuaties bij 

de invordering geen effect mogen hebben op de exploitatie van GBLT. Anders gezegd: het opleggen van 

invorderingskosten moet plaatsvinden op objectieve gronden en maatstaven, los van de budgettaire 

druk in de organisatie. Dat beleid werd versterkt in de periode dat er achterstand was in de invordering 

en de geprognosticeerde baten schommelingen vertoonden. Sinds 2017 is de situatie verbeterd. De 

invordering is actueel en de prognoses zijn stabiel. Daarnaast worden tot nu toe elk jaar de door de 

Kostenwet voorgeschreven tarieven voor de invorderdocumenten verhoogd en verzenden we elk jaar 

meer aanslagen en daarmee navenant meer invorderdocumenten. Deze jaarlijkse stijgingen worden tot 

nu toe niet vooraf meegenomen in de begroting. Als gevolg van deze ontwikkelingen melden we jaarlijks 

een plus ten opzichte van de begroting.  

 

In 2020 loopt de opbrengst invorderbaten op naar € 6 miljoen waar een bate van € 4 miljoen is begroot. 

Het verschil is dit jaar extra groot, doordat GBLT dit jaar eerder is begonnen met het invorderproces 

(voorloopeffect) en doordat relatief veel klanten de aanmaning in de berichtenbox niet op tijd hebben 

betaald en daardoor een dwangbevel ontvingen. 

 

Het feit dat deze opbrengst boven begroting inmiddels een structureel karakter heeft aangenomen is 

aanleiding tot een aantal legitieme vragen. Waarom is het bedrag aan invorderbaten dat GBLT jaarlijks int 

zo hoog, is er sprake van een bovenmatige opbrengst? Hoe doet GBLT het in vergelijking met collega-

kantoren, verstuurt zij relatief gezien meer of minder invorderdocumenten? Hoe verhouden de 

invorderbaten zich met de kosten van het proces dwanginvordering? In het eerste deel van deze memo 

wordt meer inzicht gegeven in de totstandkoming van de invorderbaten, op basis van deze vragen.  

 

Daarnaast wil GBLT graag in gesprek met het bestuur om te bepalen hoe we in de toekomst de 

invorderbaten willen verwerken. Momenteel scherpen we de berekeningswijze van de prognose 

invorderbaten nog verder aan. Op basis van die berekening willen we overstappen van het conservatieve 

begrotingsbedrag naar een meer realistisch begrotingsbedrag. De vraag die daar logischerwijs op volgt 

is: hoe groot is de structurele toename van invorderbaten en vervolgens hoe willen onze opdrachtgevers 

de structurele stijging die de begroting op dat punt zal gaan laten zien verwerken? Globaal gezien zijn 

hiervoor twee richtingen te kiezen: 

1. continuering van het huidige proces, op basis van een realistische begroting: het resultaat aan 

invorderbaten wordt aan het einde van het jaar volgens de verdeelsleutel uitgekeerd aan de 

deelnemers; 

2. GBLT zet (een deel van) de berekende meeropbrengsten in op het grootschaliger ontwikkelen en 

inzetten van het sociaal incasseren. 
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Een korte beschrijving van deze opties, en het principebesluit waar GBLT het bestuur met deze memo 

om vraagt worden in het tweede deel van deze memo toegelicht.  

 

Deel 1 Totstandkoming invorderbaten  

Hoogte van het bedrag aan invorderbaten 

Invorderbaten ontstaan door de wettelijke kosten die bij het versturen van de drie formele 

dwanginvorderingsdocumenten (aanmaning, dwangbevel en hernieuwd bevel) worden opgeboekt, plus 

eventuele invorderingsrente die de klant verschuldigd is wegens te late betaling. De klant is volgens de 

Invorderingswet 1990 verplicht deze extra kosten te betalen, naast het bedrag van de oorspronkelijke 

vordering. De in rekening te brengen bedragen per invorderingsdocument worden jaarlijks berekend en 

vastgesteld in de Kostenwet invordering rijksbelastingen. Voor aanmaning en dwangbevel geldt dat de 

hoogte van het bedrag bepaald wordt door de hoogte van de openstaande vordering, voor het hernieuwd 

bevel geldt een vaste prijs. GBLT verwerkt deze bedragen in de jaarlijks vast te stellen Leidraad 

Invordering, en publiceert ze ook op de website.  

 

GBLT werkt conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Zowel het bedrag per invorderdocument 

per fase, als het moment waarop een dergelijk document verstuurd wordt, worden bepaald door de 

Kostenwet, Invorderingswet en Leidraad invordering. De uiteindelijke aantallen zijn direct afhankelijk van 

het aantal aanslagen dat GBLT jaarlijks verstuurt. Zowel de in rekening te brengen bedragen als de te 

versturen aantallen zijn dan ook niet beïnvloedbaar door GBLT1. 

 

Vergelijk met collega-kantoren 

GBLT heeft regelmatig contact met verschillende collega-kantoren over ons complete werkveld. Ook op 

het gebied van invordering vergelijken we regelmatig onze werkwijzen en de resultaten die we daarmee 

behalen. Omdat de verschillen in omvang groot zijn, kijken we vooral naar de relatief behaalde 

resultaten.  Specifiek op het gebied van de dwanginvordering hebben vier kantoren (waaronder GBLT) de 

cijfers over 2018 met elkaar vergeleken. Omdat het totale proces van dwanginvordering een behoorlijke 

doorlooptijd heeft (een behandeling door een deurwaarder duurt al gauw zes maanden, en daar is al een 

heel administratief traject aan voorafgegaan) is het voor een goed vergelijk nodig een zoveel mogelijk 

afgerond heffingsjaar te hanteren, en niet te kijken naar het lopende boekjaar. GBLT scoort als volgt in 

dit vergelijk: 

 

Percentage op aantal verstuurde aanslagen Gemiddeld GBLT Ranking 

GBLT* 

Aanmaningen 10,6% 10,0% 2
e

  

Dwangbevelen 4,4% 3,4% 1
e

  

Hernieuwde bevelen 2,1% 1,0% 1
e

 

* Welke plek neemt GBLT in als de verschillende percentages op volgorde worden gezet, laagste percentage bovenaan 

 

                                                   

1 Formeel gezien kan de ambtenaar belast met de invordering in gevallen besluiten af te wijken van de 

standaardprocedure. Dat doen we in specifieke gevallen ook, met name in het kader van het sociaal incasseren. Het 

zijn en blijven echter uitzonderingen op de regel, en op de omvang van ons bestand leidt dit vooralsnog niet tot 

significante verschillen in de aantallen. Op de wettelijke bedragen zijn afwijkingen nooit toegestaan. 
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Op basis van de vergelijking kan geconcludeerd worden dat GBLT relatief gezien niet meer 

invorderdocumenten verstuurt dan de collega-kantoren. Over de hele linie versturen we relatief gezien 

zelfs iets minder invorderdocumenten. Dat verschil komt vermoedelijk voort uit schaalvoordeel: door de 

omvang van ons bestand kunnen we mogelijk wat efficiënter opereren, en hebben we meer geografische 

spreiding in ons klantenbestand. Het aantal klanten met betalingsproblemen ligt in het westen van het 

land, met name in de grote steden, ruim hoger dan het gemiddelde. Geografische ligging is daardoor 

medebepalend voor het aantal te versturen invorderdocumenten. Dat het bedrag aan invorderbaten van 

GBLT zo hoog is, komt voort uit de absolute omvang van ons bestand. GBLT is verreweg de grootste in 

aantallen verstuurde aanslagen, en daarmee dus ook in aantallen verstuurde invorderdocumenten. 

 

Kosten en baten van het dwanginvorderingsproces 

Tot op heden lag de focus in communicatie met de deelnemers vooral op de hoogte van de baten van 

het dwanginvorderingsproces. Aan het incasseren van deze baten zijn uiteraard ook kosten verbonden. 

Deze kosten en baten zijn voorheen nog niet direct tegenover elkaar gezet. In de discussie rondom de 

hoogte van de invorderbaten is het goed als ook dit aspect wordt belicht.  

 

Kijkend naar de totale kosten van het inningsproces van GBLT is een deel van de kosten heel scherp toe 

te wijzen aan het dwanginvorderingsproces. Bijvoorbeeld de facturatie van kosten van Cannock Chase 

(externe dwanginvordering) en Addcomm (productie en verzending van de 

dwanginvorderingsdocumenten). Andere kosten zijn meer diffuus en alleen bij benadering toe te 

rekenen. Denk aan de personeelslasten. Welke kosten zijn precies toe te wijzen aan de 

dwanginvordering, en welk deel is voor bijvoorbeeld de betalingsverwerking? Hoeveel inzet wordt er 

vanuit andere processen ingezet voor de dwanginvordering? Denk hierbij aan de (telefonische) 

klantencontacten en ook aan de afhandeling van klachten en bezwaren specifiek over de 

dwanginvordering. Als laatste2 de kosten die GBLT per werknemer maakt voor huisvesting, ICT, 

ondersteuning et cetera. Het totale kostenplaatje voor de dwanginvordering ziet er globaal als volgt uit: 

 

Kostenpost Bedrag 

Personeelslasten3   € 1.020.000 

Ondersteuning  € 1.100.000 

Externe kosten   € 875.000 

Totaal € 2.995.000 

 

De kosten van het invorderproces liggen daarmee voor GBLT lager dan de invorderopbrengsten.   

 

Deel 2 Principekeuze verwerking invorderbaten 

GBLT wil een realistisch(er) bedrag aan invorderbaten opnemen in de begroting, waardoor de begroting 

in lijn ligt met het bedrag dat aan het einde van het jaar in de jaarstukken komt. Uiteraard blijft de 

begroting een raming, dus er zullen nog steeds afwijkingen in de daadwerkelijke realisatie 

gerapporteerd worden in de jaarstukken. Deze afwijkingen zullen bij een realistische begroting kleiner 

zijn. Voor het opstellen van de tussentijdse prognose van de invorderbaten en het bedrag dat in de 

                                                   

2. Om meer inzicht te krijgen in de kosten-batenverhouding van het dwanginvorderingsproces is ten behoeve van 

deze berekening een globale omslag van de totale kosten naar kosten per fte gemaakt.  

3 Dit betreft de personeelslasten van alle medewerkers die worden ingezet op het proces dwanginvordering, zowel bij 

de afdeling Innen als bij het KCC. 
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jaarstukken wordt opgenomen, is een prognoseprotocol ontwikkeld. Dit protocol gaat uit van historische 

percentages en een trendontwikkeling. Dit protocol gaan we ook gebruiken voor het opstellen van het 

budget van 2021 en de begroting 2022. Deze manier van begroten geeft meer inzicht in de fluctuaties 

die zich – van nature of door bijzondere oorzaken – in het (dwang)invorderingsproces voordoen. 

Bijvoorbeeld de invloed van de staat van de economie in ons land, of de effecten van een wijziging in het 

proces, zoals de invoer van de kosteloze herinnering of het sociaal incasseren. 

 

Een aanpassing in de manier van begroten lijkt een uitgelezen moment om tegelijkertijd te kijken naar 

de huidige wijze van verrekenen van de invorderbaten.  

 

Het basisscenario is de mogelijkheid om de huidige werkwijze (achteraf jaarlijkse uitkering aan de 

deelnemers) voort te zetten. Maar dan op basis van een realistische begroting. Voordeel van 

continuering is dat deze werkwijze bekend is en geen aanpassingen vraagt, bijvoorbeeld in de 

overeengekomen verdeelsleutel.   

 

Een alternatief is om (een deel van) de meeropbrengsten in te zetten in de verdere ontwikkeling van het 

proces dat ze heeft voortgebracht: de dwanginvordering, dan wel het voorkomen daarvan. In het licht 

van de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening is het te verdedigen een 

deel van de opbrengsten uit het dwanginvorderingsproces terug te laten vloeien naar de doelgroep, door 

het in te zetten voor het verder ontwikkelen van een (nog) socialer invorderingsproces. Een variant 

daarop is de inzet van de kosteloze herinnering die eveneens helpt om de dwanginvordering te 

voorkomen.  

 

Dit zou dan wel structureel ingebed moeten worden, omdat het een structurele procesaanpassing wordt. 

Die aanpassing zal in stappen tot stand komen, deels omdat het niet eenvoudig is om te voorspellen wat 

het financiële effect is van een beleidsaanpassing en het betalingsgedrag van burgers. Een andere factor 

die een rol speelt is de zorg die moet worden besteed aan de gelijke behandeling van burgers in gelijke 

gevallen en het daarmee gepaard gaande gebruik van persoonsgegevens. Een eerste ervaring is intussen 

opgedaan bij de voorbereiding van een doelgroepgerichte kosteloze betalingsherinnering. Ook het 

zogenaamde sociaal incasseren is een doelgroepgerichte werkwijze waarbij onderscheid wordt gemaakt 

tussen belastingplichtigen. Dat moet met zorg worden omkleed door toepassing van impact assessment 

en monitoring/bijsturing.  

 

Deelnemende waterschappen en gemeenten hebben belang bij een bestendige ontwikkeling van de 

bijdrage. Dat pleit ervoor om de inzet van de invorderbaten meerjarig te ramen en te bestemmen. Een 

structurele reservering van een deel van de hogere invorderbaten kan de budgettaire ruimte bieden om 

meerjarig sociaal beleid te ontwikkelen.  

 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd een principerichting te kiezen, op basis van de besproken 

mogelijkheden. Bij een keuze voor continuering van het huidige proces is geen verdere uitwerking 

noodzakelijk: het staande proces wordt dan ongewijzigd voortgezet. Bij een keuze voor een alternatief is 

wel een nadere uitwerking noodzakelijk. Zo moet bepaald worden welk deel van de invorderbaten anders 

wordt verrekend of ingezet. Wat is de exacte impact van lagere opbrengst dan begroot, op zowel de 

deelnemers als GBLT? De verdere ontwikkeling van het proces sociaal incasseren moet concreet 

beschreven worden, inclusief welke kosten daarmee gemoeid zijn, en met welk doel voor ogen de 

procesaanpassingen ontworpen zijn. 
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Bij wijze van denkoefening kan uitgegaan worden van een realistische verhoging van de invorderbaten 

van €4 naar €5,5 miljoen exclusief incidentele effecten. De extra wijzigingen in kosten en baten van de 

invoer van de kosteloze herinnering en de sociale invordering vallen binnen een nog te bepalen 

bandbreedte, afhankelijk van de gekozen variant. De feitelijke bedragen zullen eerst bij de begroting 

2022 worden bepaald aan de hand van de dan actuele prognoseprotocollen. 

 

Personele consequenties 
In dit stadium geen. Op basis van de principekeuze die gemaakt wordt over de bestemming en 

verrekening kan een nadere uitwerking nodig zijn. 

 

Financiële consequenties 
In dit stadium geen. Op basis van de principekeuze die gemaakt wordt over de bestemming en 

verrekening kan een nadere uitwerking nodig zijn. 

 

Juridische consequenties 
In dit stadium geen. Op basis van de principekeuze die gemaakt wordt over de bestemming en 

verrekening kan een nadere uitwerking nodig zijn. 

 

I&A consequenties  
In dit stadium geen. Op basis van de principekeuze die gemaakt wordt over de bestemming en 

verrekening kan een nadere uitwerking nodig zijn. 

 

Communicatie consequenties  
Geen  

 

Publicatie 
Niet van toepassing  

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
In dit stadium geen. Op basis van de principekeuze die gemaakt wordt over de bestemming en 

verrekening kan een nadere uitwerking nodig zijn. 

 

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
Geen. Er is geen sprake van de verwerking van (financiële) gegevens die te herleiden zijn tot een 

persoon. Bij een uitwerking van doelgroepgericht incasseren is de bescherming van persoonsgegevens 

een bijzonder aandachtspunt. 

 

Resultaten en evaluatie 
Volgt na een voorstel over bestemming en verrekening.  

 

Bijlagen 
Geen 


