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1 Voorwoord 

Voor u ligt de Najaarsnota 2017 van Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). 
In deze rapportage informeren wij u op hoofdlijnen over de realisatie van de uitvoering van onze begroting 
2017, alsmede over de overige ontwikkelingen in 2017. 
 
De focus van BSR ligt dit jaar op kwaliteit van data en op eenduidige processen, alsmede op het 
verbeteren van stuurinformatie en jaarplanning. 
 
Het management en de medewerkers van BSR streven hierbij naar het realiseren van een volgende stap  
in het traject van Performance Improvement, te weten het verbeteren van zowel onze resultaten als 
houding en gedrag. 
 
 
Tiel, 24 augustus 2017 
 
G.M. Scholtus MBA 
Directeur 
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2 Overzicht van baten en lasten 2017 
 

Overzicht van baten en lasten 2017 (x € 1.000) 
 Rekening 

2016 
Primitieve 
begroting 

2017 

Voorjaars- 
nota 2017 

Prognose  
2017 *) 

Salarissen en sociale lasten 3.925 4.510 4.185 4.185 

Overige personeelskosten 920 542 871 911 

Totaal personeelskosten 4.845 5.052 5.056 5.096 

     

Kapitaallasten 295 369 323 288 

Automatiseringskosten 743 802 802 837 

Gegevensaanlevering derden 58 152 152 147 

Overige kosten heffen en innen 834 825 910 900 

Externe- en interne communicatie 15 20 20 20 

Algemene kosten 140 169 175 190 

     

Huisvesting 391 417 417 417 

Facilitaire ondersteuning 129 151 151 151 

Informatiebeleid & automatisering 238 260 260 260 

Personeel & Organisatie 37 41 41 41 

Klachtenafhandeling 0 5 5 5 

Totaal ondersteuning 795 874 874 874 

     

Storting voorziening 16 0 0 0 

     

Onvoorzien 0 81 81 30 

     

Subtotaal lasten 7.741 8.344 8.393 8.382 

     

Kwijtschelding derden 16 25 25 25 

Vervolgingskosten 1.373 1.500 1.500 1.450 

Rente 86 50 50 50 

Bijdragen voor personeel 6 0 0 0 

Investeringsbijdragen deelnemers 60 66 57 57 

Bijdragen deelnemers 6.264 6.703 6.703 6.742 

Overige bijdragen deelnemers 56 0 58 58 

     

Subtotaal baten 7.861 8.344 8.393 8.382 

     

Resultaat voor resultaatbestemming 120 0 0 0 

Reservemutaties     

Stortingen 150 150 150 150 

Onttrekkingen 30 150 150 150 

Reservemutaties 120 0 0 0 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

 
*)  De verschillen zijn toegelicht bij het overzicht van baten en lasten per programma. 
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3 Bijdragen deelnemers 2017 

In onderstaande tabel ziet u de gevolgen van de geraamde uitkomsten over 2017 voor de deelnemers  
van BSR. 

Bijdragen per deelnemer (x € 1.000) 

 Begroting 2017 Voorjaarsnota 
2017 

Prognose 2017 

Culemborg 377 383 386 

Geldermalsen 347 351 354 

IJsselstein 556 556 561 

Lingewaal 140 142 143 

Maasdriel 308 312 314 

Montfoort 233 234 236 

Neerijnen 147 151 151 

Tiel 565 568 572 

West Maas en Waal 252 257 259 

Wijk bij Duurstede 328 329 332 

Avri* 343 350 351 

WSRL 3.107 3.070 3.083 

Totaal 6.703 6.703 6.742 

 
*) Exclusief investeringsbijdrage “Meerdere jaren op één aanslagbiljet” ad € 57.000.  
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4 Algemeen & Ontwikkelingen 

4.1 Speerpunten in 2017 

4.1.1 Inleiding 

BSR bestaat sinds 2008 en is gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De taak van BSR is 
het heffen en invorderen van lokale belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ en de Wet BAG en 
WKPB voor haar deelnemers, te weten de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, IJsselstein, Lingewaal, 
Maasdriel, Montfoort, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, alsmede Avri en 
Waterschap Rivierenland (WSRL). 
 
BSR is een uitvoeringsorganisatie en is ontstaan op initiatief van een aantal lokale overheden.  
Doel is om door schaalvergroting en samenwerking de belastingtaak effectiever en efficiënter uit  
te voeren. Wij richten ons hierbij op een zo hoog mogelijke kwaliteit, service en productie tegen zo laag 
mogelijke kosten. BSR wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren in het belang van haar deelnemers 
en burgers. 
 

4.1.2 Missie & visie BSR 

Begin 2017 is de missie van BSR als volgt vastgesteld. 

Missie   
BSR ontzorgt publieke organisaties in Nederland bij het juist, volledig, optimaal, tijdig en klantgericht heffen 
en innen van lokale belastingen, inclusief uitvoering van de wet WOZ, WKPB en BAG. Vanuit een 
maximale inzet en betrokkenheid spelen wij onderscheidend in op de sterk veranderende marktvraag. 
Hierbij verbinden wij een efficiënte gegevensverwerking voor burgers en overheden transparant aan de 
laagste integrale kostprijs. Van gegevens naar waarde, BSR uw partner! 
 
Vervolgens hebben wij nagedacht over de koers van BSR en over wat wij willen bereiken in de komende 
jaren. 
 
Visie 2017-2019 
In 2019 verwerken wij onze informatie geautomatiseerd en zijn onze processen gestandaardiseerd.  
Wij communiceren proactief en waar mogelijk digitaal. Onze dienstverlening is innovatief, klantgericht en 
veelzijdig. Wij zijn daarmee een aantrekkelijke partner voor alle betrokkenen. Voor nu en in de toekomst. 
 

In 2019: 

 Maken deelnemers gebruik van al onze (nieuwe) diensten. 

 Sluit onze dienstenportfolio aan bij gewijzigde behoeften van deelnemers. 

 Is onze bedrijfsvoering inzichtelijk en volledig transparant. 

 Heffen en innen wij belasting op uniforme wijze. 

 Vormen bronhouders het uitgangspunt van dataverwerking. 

 Kunnen betrokkenen alle zaken digitaal regelen. 

 Zijn wij getransformeerd van reactief naar proactief. 

 Waarderen onze deelnemers onze dienstverlening minimaal met een 8. 

 Waarderen onze medewerkers BSR 1 punt hoger dan het resultaat van de Aicon monitor 2016. 
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Kern- en streefwaarden 
Kernwaarde: Resultaatgerichtheid 
BSR blijft zich richten op het afgesproken resultaat of het gestelde doel, ook bij problemen, tegenslag, 
tegenwerking of afleidingen. Gedreven zijn om concrete doelen en resultaten te bereiken. 
 
Streefwaarde: Betrokkenheid 
BSR toont betrokkenheid bij de kerntaak van de organisatie, het eigen vakgebied en de eigen professie; 
weet deze betrokkenheid op anderen over te dragen. 
 
Streefwaarde: Klantgerichtheid 
BSR geeft een hoge prioriteit aan tevredenheid van klanten en aan het verlenen van diensten of hulp en 
daarnaar handelen. Bij interne klantgerichtheid het begrip klanten vervangen door collega’s. 
 

4.1.3 Performance Improvement 

Onderscheidend vermogen ontstaat door een platte organisatie, gestandaardiseerde en geautomatiseerde 
systemen en processen, heldere taken en verantwoordelijkheden ten behoeve van flexibiliteit, efficiënte 
cultuur, kennis en inzicht.  
 
BSR heeft begin 2015 het traject Performance Improvement opgestart. Hierbij wordt gefocust op interne 
efficiency en effectiviteit, waardoor faalkosten afnemen. Dit vraagt verandering in processen, besturing, 
gedrag en leiderschap, en resulteert in een cultuur van continu leren. Het traject Performance Improvement 
continueren wij in 2017. 
 
BSR maakt gebruikt van het A3 jaarplan. De resultaten over het eerste halfjaar van 2017 treft u aan in 
bijlage 1. 
 

4.1.4 Human Resource Management 

In 2016 is het HR beleid van BSR vastgesteld. In 2017 is een uitvoeringsplan opgesteld waarmee de 

doelstelling van het HR beleid wordt gerealiseerd.  

 

BSR streeft naar duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Met als doel de voortgang van de 

operatie te kunnen continueren en te professionaliseren en een bijdrage te kunnen leveren aan de visie 

2018.  

 

Duurzame inzetbaarheid wordt onder andere gestimuleerd door opleiding en kennisdeling. BSR geeft hier 

vorm aan met de BSR Academie.  

 

De BSR Academie is een middel om invulling te geven aan de strategische personeelsplanning.              
Het opzetten van een eigen Academie biedt de nodige voordelen voor BSR, zoals: 

- kennis wordt doorontwikkeld, gedeeld en behouden; 
- werken en opleiden worden efficiënt gecombineerd; 
- opleidingen en trainingen kunnen worden afgestemd op de behoeften van organisatie en 

medewerkers; 
- een eigen Academie is vaak een aantrekkelijk wervingsinstrument op de arbeidsmarkt; 
- opleidingen via een eigen Academie dragen bij aan de bedrijfscultuur. 

 
De BSR Academie is vanaf 2018 een basis voor alle medewerkers van BSR en is voor het MT een 
belangrijk instrument om het strategisch beleid te concretiseren in kennis, houding en gedrag van de 
medewerkers. Daarnaast vormt een eigen Academie de mogelijkheid om verder invulling te geven aan een 
lerende organisatie, zowel intern, maar ook extern door het aanbieden van stages en traineeships. 
Bovendien adviseert de Academie het MT op welke wijze invulling te geven aan veranderingsprocessen 
middels opleidingen en trainingen. 
 
Voor medewerkers van BSR vormt een eigen Academie een instituut waar zij met vragen over persoonlijke 
ontwikkeling op het gebied van kennis en vaardigheden terecht kunnen. 
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4.1.5 Ontwikkelingen in 2017 
 

Focus 2017: Kwaliteit is prioriteit! 
Alle activiteiten die opgepakt worden binnen BSR moeten bijdragen aan de onderstaande 3 strategische 
ankers. Draagt het niet bij aan de strategische ankers, heeft het onderwerp geen prioriteit voor 2017. 
Hiertoe worden de volgende vragen gesteld: 
• Verlagen de kosten voor de deelnemers structureel door een toename van efficiency? 
• Verbetert de kwaliteit en betrouwbaarheid van data en het inzicht daarop structureel? 
• Vergroot de in- en externe klantgerichtheid aantoonbaar en structureel? 
 
Kansen en risico’s voor 2017  
De kansen en risico’s voor 2017 zijn in kaart gebracht. Deze onderwerpen hebben invloed op het primaire 
proces en kunnen een kans of risico vormen in voortgang, efficiency, cultuur, automatisering en 
digitalisering van het primaire proces. Door deze items tijdens het vaststellen van het jaarplan te benoemen 
biedt dit extra houvast bij het nemen van beslissingen op korte en lange termijn. 
 
• Herziening belastingstelsel gemeenten en waterschappen. 
• Aansluittrajecten op landelijke voorzieningen. 
• Beheerproces na aansluiting op landelijke voorzieningen. 
• Hefmodellen opgeschoond per 31-12-2017. 
• Belang huurders bij beschikking (bezwaar/beroep). 
• Verandering en verschuiving in werkzaamheden binnen de organisatie. 
• Digitaliseren kwijtschelding. 
• WOZ-taxaties bij waterverdedigingswerken (‘dijkwoningen’) naar aanleiding van arrest Hoge Raad. 
• De opbrengsten vanuit invorderingsactiviteiten kunnen door een combinatie van een efficiëntere 

werkwijze en maatschappelijke trends lager uitvallen. 
 
 
 
  



 
 

  
  11 

 

4.2 Bedrijfsvoering 

 
4.2.1 Interim-controle 2017 

De interim-controle door onze accountant BDO Audit en Assurance BV vindt plaats in week 40. 
In week 46 gaat BDO een gedeelte van de door de auditor en financieel controller BSR uitgevoerde 
Verbijzonderde Interne Controle re-performen. 

 
4.2.2 Verwachte belastingopbrengsten 2017 

Medio september ontvangen alle deelnemers een overzicht met de verwachte belastingopbrengst 
betreffende belastingjaar 2017. 

 
4.2.3 Kadernota 2019-2022 

In de kadernota worden de algemene, financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting 
2019 (en de meerjarenraming 2020-2022) opgenomen. De kadernota wordt in het laatste kwartaal van 
2017 opgeleverd. 
 

4.2.4 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal van 2017 was 3,8% tegen 7,0% in het eerste kwartaal (en 4,1% 
in het tweede kwartaal van 2016). Het ziekteverzuim over het eerste halfjaar van 2017 staat nu op 5,2% 
tegen 5,5% in het eerste halfjaar van 2016.   

Begin dit jaar waren vier medewerkers nog langdurig ziek, waarvan drie vanwege niet-werk gerelateerde 
redenen. Eén medewerker is begin 2017 volledig afgekeurd en uit dienst bij BSR. Ultimo augustus waren 
nog twee medewerkers langdurig ziek vanwege niet-werkgerelateerde redenen. 
 
Naast het persoonlijke aspect heeft het ziekteverzuim impact op de operatie en is dit een mogelijk risico 
voor de begroting. Er is hiervoor veel aandacht van het MT, in nauwe samenwerking met de  
HR-functionaris en de bedrijfsarts. 

4.2.5 Ingekomen klachten 2017 

BSR hecht grote waarde aan de signalen van klanten om onze dienstverlening verder te kunnen 
optimaliseren.  

De klachtencoördinator van BSR rapporteert periodiek aan het MT inzake bij BSR ingekomen klachten.  
Het aantal klachten in 2017 bedraagt momenteel 12.  

De klachten hebben onder andere betrekking op: bejegening, het niet toekennen van kwijtschelding en/of 
het gebrek aan informatieverstrekking of opvolging.  

Ook ontvangen wij klachten inzake wettelijk vastgestelde termijnen waarbinnen wij reageren, bijvoorbeeld 
de termijn die wij hebben om te komen tot een uitspraak op een bezwaarschrift. Dergelijke zaken worden 
wel als klacht geregistreerd maar liggen buiten onze invloedsfeer.  

Gezien de grote hoeveelheid contacten en dossiers die door BSR worden afgedaan, is het aantal klachten, 
dat bij de klachtencoördinator terecht komt, minimaal.  
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4.2.6 Informatiebeveiliging 

In vervolg op de in 2016 ondernomen acties inzake de bescherming van persoonsgegevens en de 
informatiebeveiliging worden ook in 2017 de nodige acties uitgevoerd.  
Binnen de organisatie wordt blijvend aandacht besteed aan het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens en informatiebeveiliging waaronder opleidingen. 
In het kader van het gebruik van Suwinet en DigiD worden acties ondernomen om hiermee blijvend te 
kunnen werken.  
Dit najaar wordt een nulmeting uitgevoerd door een extern bureau om te toetsen in hoeverre BSR reeds 
voldoet aan de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vervolgens is 
een plan van aanpak beschikbaar op basis waarvan nadere stappen kunnen worden gezet om aan deze 
verplichtingen te voldoen (zoals een register van bewerkingen). 
 

4.2.7 Security Assertion Markup Language (SAML) koppeling en beveiligingsassessment DigiD 

BSR installeert momenteel nieuwe software met SAML koppeling. Met SAML kan middels een toekomst-
vast koppelvlak tussen verschillende sites, die van DigiD gebruik maken, worden geswitcht. Hierdoor hoeft 
een belastingplichtige niet opnieuw in te loggen. Dit maakt gebruik van DigiD eenvoudiger voor onze 
burgers. Aansluitend zal een DigiD beveiligingsassessment plaatsvinden. 
 

4.2.8 Wijziging Gemeenschappelijke regeling  

Tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur van BSR van juni 2017 is gebleken dat de benodigde 
2/3

e
 meerderheid van onze deelnemers akkoord is gegaan met de wijziging van de Gemeenschappelijke 

regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (GR BSR). Als gevolg daarvan wordt bij een wijziging van de 
begroting van niet meer dan 3% ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting geen zienswijze 
meer gevraagd van de gemeenteraden respectievelijk de algemeen besturen van de deelnemers.            
Dit betekent een efficiencymaatregel die ten goede komt aan alle betrokken partijen. 
De begrotingswijziging wordt wel te allen tijde ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen bestuur van 
BSR. 
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4.3 Dienstverlening 
 

4.3.1 Accountmanagement 

Service Level Agreement (SLA) met deelnemers 
De geactualiseerde Service Level Agreement is op 4 april 2017 aan de deelnemers verstuurd. De SLA is in 
het Algemeen bestuur op 22 juni 2017 unaniem vastgesteld.  
 
Dienstenportfolio 
BSR stemt haar dienstenportfolio, waar mogelijk, af op de behoefte van haar klanten.                         
Tijdens accountgesprekken met portefeuillehouders wordt dit regelmatig in beeld gebracht en besproken. 
Gestreefd wordt naar een zo uniform mogelijk totaalpakket van producten en diensten bij alle deelnemers.  
  

4.3.2 Contacten met belastingplichtigen 

De klantcontactbranche verandert in rap tempo. Telefonie maakt steeds meer plaats voor andere 
communicatiekanalen. We zien bijvoorbeeld een snelle stijging in het aantal klanten dat gebruikt maakt van 
MijnOverheid. Dit was tot april 2017 32% en is inmiddels gestegen naar 39% in augustus 2017, waar dit 
begin 2016 nog slechts 11% was. 

Klanten verwachten dat vrijwel alle (belasting)zaken met de overheid digitaal geregeld kunnen worden. 
BSR heeft op dit terrein al behoorlijke stappen gezet en via MijnBSR worden diverse mogelijkheden 
aangeboden om via de digitale snelweg met ons te communiceren. Deze digitale mogelijkheden worden 
steeds verder uitgebreid en geoptimaliseerd. Dit alles met als doel om het regelen van belastingzaken voor 
de klant zo eenvoudig mogelijk te maken. 

We zijn ons bewust van het feit dat niet iedereen digitaal vaardig is. We houden de mogelijkheden open om 
via andere wegen belastingzaken te regelen. Daarnaast zijn er ook wettelijke beperkingen. 

Ongeacht het kanaal dat de klant kiest om ons te benaderen: de informatie en output moet daarin overal 
hetzelfde zijn. Dit wordt ook wel een omni-channel strategie genoemd, die is gericht op uniformiteit en 
afstemming op de beschikbare kanalen. BSR besteedt hier veel aandacht aan. 

BSR bekijkt de mogelijkheden om steeds meer proactief met onze klanten in contact te treden. Eind 2016 
zijn we gestart met het verzamelen van klantgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Dit biedt ons 
op termijn de mogelijkheid om klanten meer proactief te benaderen. 
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4.3.3 Telefonie trends 

Toelichting 
Wij zien dat de telefonische bereikbaarheid in het tweede kwartaal 2017 is afgenomen ten opzichte van het 
eerste kwartaal 2017. Dit is te verklaren door de impact van dwanginvorderingsactiviteiten op het telefonie 
aanbod. Klanten die niet tijdig betalen worden in grote aantallen aangeschreven middels een aanmaning of 
dwangbevel. Het percentage klanten dat hierop telefonisch reageert ligt vele malen hoger dan bij 
bijvoorbeeld het versturen van een aanslagbiljet.  
Op dergelijke momenten blijkt de beschikbare capaciteit binnen het KCC te beperkt om het aanbod 
adequaat te kunnen opvangen. Voor deze perioden zijn inmiddels passende maatregelen getroffen. 

4.3.4 Ontwikkelingen dienstverlening 

Ontwikkelingen binnen BSR liggen met name op het terrein van automatisering en digitalisering.         
Hierbij blijft ons uitgangspunt: digitaliseren en automatiseren daar waar het kan, persoonlijk contact daar 
waar het moet of wordt verzocht.  

 
Lopende ontwikkelingen: 

 In verband met de overname van onze leverancier internet/intranet wordt medio oktober een nieuwe 
website voor BSR opgeleverd, evenals een nieuw intranet. 

 Het nader op elkaar afstemmen van de beschikbare kanalen en verder onderzoek naar de 
mogelijkheden en de voordelen van het inzetten van andere kanalen, waaronder bijvoorbeeld 
WhatsApp, Chat en Social Media. 

 Selfservice mogelijkheden worden verder uitgebreid en in MijnBSR komen voor de klant meer 
documenten digitaal beschikbaar. 

 Het betaalgemak wordt verder vergroot door het inzetten van nieuwe technieken. 

 Door de ingevoerde gegevens middels de Interactive Voice Response (IVR) hebben we meer 
informatie over de klant en kunnen we onze dienstverlening hierop afstemmen. 

 

4.3.5 Prestatie-indicatoren Dienstverlening 2017 

  Stand per medio augustus Toelichting 

Dienstverlening    

BSR is minimaal 90% van het 
aantal weken per jaar goed 
bereikbaar voor de burger op 
alle beschikbare kanalen, 
conform SLA 2017. 

 Telefonische bereikbaarheid: 
91,54% 

Een groot gedeelte van de 
piekbelasting is 
opgevangen door de IVR.  
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4.4 Overige ontwikkelingen 

4.4.1 Landelijke basisregistraties 

Er lopen diverse acties om de verplichte aansluiting op de landelijke basisregistraties te realiseren. 
Hierbij is nauwe samenwerking met onze softwareleverancier Centric van belang. Momenteel wordt met 
name gewerkt aan de Landelijke voorziening Nederlands Handelsregister (LV NHR). 
Het ministerie van Binnenlandse zaken heeft inmiddels de vernieuwing van de LV BRP (Basisregistratie 
Personen) gestaakt. Medewerkers van BSR hadden hiervoor reeds inspanningen verricht.  
 
BSR is zowel bronhouder als afnemer van verschillende basisregistraties. 
Het invoeren van basisregistraties heeft op korte termijn invloed op de werkzaamheden en processen 
binnen BSR. 
 

4.4.2 Van inhoud naar oppervlakte  

Tot op heden is bij het taxeren van woningen in het kader van de Wet WOZ de grootte van de opstal één 
van de primaire objectkenmerken. Daarbij wordt veelal uitgegaan van de bruto inhoud van de opstal 
conform de “Meetinstructie Bruto inhoud woningen”, opgesteld door onder andere de VNG en de 
Waarderingskamer. Op de woningmarkt wordt door makelaars, (ver)kopers, (ver)huurders en taxateurs 
vrijwel uitsluitend uitgegaan van gebruiksoppervlakte. Wij constateren dat gemeenten en 
belastingsamenwerkingen bij het waarderen in toenemende mate ook hiertoe over gaan. Teneinde de 
vergelijking met de beschikbare marktgegevens eenvoudiger en eenduidiger te laten verlopen en de 
aansluiting met de burger - die door de inhoud van verkoopadvertenties, meer inzicht heeft in 
gebruiksoppervlakte dan inhoud - niet te verliezen, heeft de Waarderingskamer besloten dat taxeren van 
woningen op gebruiksoppervlakte in het kader van de Wet WOZ met ingang van 1 januari 2022 verplicht 
wordt. 

Zowel binnen als buiten BSR vindt verkennend onderzoek plaats naar de consequenties van deze 
verplichting voor de inzet van mensen en middelen. 
 

4.4.3 Centric scan  
Mede vanuit onze visie, is het van belang dat onze Centric belastingsoftware zo standaard mogelijk wordt 
ingevuld. Omdat inzicht hierin ons helpt bij het maken van keuzes en toetsing aan onze ankers, is het van 
belang om vast te stellen wat onze huidige situatie is. In dit kader is Centric verzocht een scan uit te voeren 
op onze huidige software. Dit onderzoek heeft plaatsgehad in de periode mei-juli. De eerste resultaten zijn 
recent gepresenteerd en worden thans nader uitgewerkt tot een hanteerbaar advies, waarbij steeds een 
kosten-/batenafweging gemaakt wordt. 
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Programma 1:  HEFFEN  

 

A. Kern van het programma Heffen 

 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal opleggen van de aanslagen lokale belastingen. 

Om daaraan te kunnen voldoen, dienen diverse gegevensbronnen (geautomatiseerd) te worden verwerkt 
door BSR. In toenemende mate zijn deze gegevensbronnen basisregistraties.  

Bij basisregistraties is de bronhouder verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin opgenomen 
gegevens. Indien een gegeven niet juist is, dient de betreffende persoon dit te melden bij de bronhouder 
van de basisregistratie. Wettelijk uitgangspunt voor de verwerking van gegevens uit een basisregistratie is 
dat de afnemer van deze gegevens uit dient te gaan van de juistheid ervan. 

De uitdaging voor BSR is om alle gegevens die benodigd zijn voor de aanslagoplegging tijdig te hebben 
verzameld en verwerkt. 

Uitgangspunt bij de aanslagoplegging is om een belastingaanslag in beginsel op te leggen in het jaar 
waarop deze aanslag betrekking heeft. Daarnaast worden ingekomen bezwaar- en verzoekschriften binnen 
de daarvoor geldende wettelijke termijnen afgehandeld. 

 

B. Speerpunten programma Heffen 2017 
 

 Optimaliseren en uniformeren van werkprocessen, inclusief digitalisering en automatisering. 

 Verder implementeren van basisregistraties. 

 Procesmatig verwerken in- en uitschrijven van bedrijven vanuit het Nederlands handelsregister 
(NHR). 

 Analyseren van verzoeken tot ontheffing, bezwaar- en beroepschriften. 
 
 

C. Status t/m augustus 2017 
 

Optimaliseren werkprocessen 

 Processen in het belastingsysteem zijn verbeterd, waardoor werkprocessen beter lopen en fouten 
worden voorkomen. 

 De diversiteit van werkprocessen is beter inzichtelijk gemaakt: diverse handleidingen zijn 
aangepast. 

 RSIN-nummers (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer) zijn gekoppeld 
aan KvK-nummers. Dit nummer wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere 
(overheids-)organisaties. 

Verder implementeren basisregistraties 

 Tenaamstelling in het belastingpakket is gelijkgesteld aan formele inschrijving KvK. 

Procesmatig verwerken in- en uitschrijven van bedrijven vanuit NHR 

 BSR heeft een KvK-tool om de in- en uitschrijving van bedrijven te verwerken in het 
belastingpakket. 

Analyseren van verzoeken tot ontheffing, bezwaar- en beroepschriften 
 Deze analyse wordt na afronding van het jaar uitgevoerd. 
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Aanslagen/beschikkingen 
Met dagtekening 31 januari 2017, 28 februari 2017, 31 maart 2017, 30 april 2017, 31 mei 2017 en 30 juni 
2017 zijn conform de jaarplanning van BSR de aanslagen/WOZ-beschikkingen 2017 verzonden.  
De aanslagen afvalstoffenheffing 2017 en Diftar 2016 zijn opgelegd op één aanslagbiljet. 
 
Project hefmodellen 

Voor optimalisatie van de kwaliteit van data dienen alle belastingobjecten voorzien te zijn van het juiste 
hefmodel. Hierdoor is er kwaliteitsverbetering in het belastingbestand en is er uniformiteit in de aanpak. Het 
project verloopt volgens planning en zal naar verwachting eind 2018 worden afgerond. 
 
Kennisoverdracht 
Kennisdeling is belangrijk. Naast het inwerken van een aantal nieuwe medewerkers in de eerste helft van 
2017, is er in de tweede helft van dit jaar ruimte voor verdere verdieping en verbreding (uitwisselbaarheid) 
van kennis. De BSR Academie ondersteunt hierbij.  
Naast pure kennisoverdracht is er aandacht voor het nemen van eigen initiatief en verantwoordelijkheid 
hierin.  

 

D.  Prestatie-indicatoren programma Heffen 2017 

  Standen per  
31-07-2017 

Toelichting 

Aanslagoplegging    

Minimaal 99% van 
de aanslagoplegging 
van BSR vindt plaats 
binnen het 
betreffende 
belastingjaar. 
 

OZBE  

OZBG 

RZB 

Hond 

RIOE 

RIOH 

RIOG B Montfoort 

RIOG Lingewaal 

RIOG IJsselstein 

RIOG Geldermalsen 

RIET 

RECL 

WOFO 

AFV 

Diftar (2016)** 

WSHE 

WSHG 

WVOW 

WVOB* 

WEGG 

ZUIW 

ZUIB* 

  
 

99,30% 

96,18% 

97,30% 

97,33% 

99,69% 

98,95% 

97,66% 

97,51% 

94,22% 

98,30% 

54,57% 

96,27% 

93,55% 

99,02% 

99,90% 

94,06% 

99,64% 

97,21% 

  

99,60% 

99,47% 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
     

  

  

** Aanslagoplegging  vindt pas plaats na 

    het verstrijken van het belastingjaar 

  
 

*  Geen standenregister beschikbaar    

  

 

*  Geen standenregister beschikbaar    
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E.  Overzicht van baten en lasten 2017 programma Heffen (x € 1.000) 

 Rekening 
2016 

Primitieve 
begroting 

2017 

Voorjaarsnota 
2017 

Prognose  
2017 

Salarissen en sociale lasten 1.231 1.452 1.361 1.361 

Overige personeelskosten 248 153 244 244 

Totaal personeelskosten 1.479 1.605 1.605 1.605 

     

Kapitaallasten 144 175 164 145 

Automatiseringskosten 292 341 341 356 

Gegevensaanlevering derden 19 71 71 71 

Overige kosten heffen en innen 435 413 480 480 

Externe- en interne communicatie 5 7 7 7 

Algemene kosten 47 55 55 60 

     

Huisvesting 129 137 137 137 

Facilitaire ondersteuning 42 50 50 50 

Informatiebeleid & automatisering 79 86 86 86 

Personeel & Organisatie 12 13 13 13 

Klachtenafhandeling 0 0 0 0 

Totaal ondersteuning 262 286 286 286 

     

Storting voorziening 2 0 0 0 

     

Onvoorzien 0 30 30 10 

     

Subtotaal lasten 2.685 2.983 3.039 3.020 

     

Kwijtschelding derden 0 0 0 0 

Vervolgingskosten 0 0 0 0 

Rente 0 0 0 0 

Bijdragen voor personeel 2 0 0 0 

Investeringsbijdragen deelnemers 60 66 57 57 

Bijdragen deelnemers 2.646 2.919 2.926 2.907 

Overige bijdragen deelnemers 56 0 58 58 

     

Subtotaal baten 2.764 2.985 3.041 3.022 

     

Resultaat voor resultaatbestemming 79 2 2 2 

Reservemutaties 
     

Stortingen 79 79 79 79 

Onttrekkingen 0 77 77 77 

Reservemutaties 79 2 2 2 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 
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Toelichting op de verschillen tussen begroting 2017 en prognose 2017 

 Personeelskosten: Vacatureruimte is ingezet voor inhuur. Hierdoor is er een verschuiving tussen 
salarissen en sociale lasten en overige personeelskosten. 

 Kapitaallasten: Voor een aantal investeringen wordt nog vooronderzoek gedaan, deze worden later 
aangeschaft waardoor de kapitaallasten lager uitvallen. Daarnaast vallen ook de kapitaallasten voor 
meerdere jaren op één biljet lager uit door een restitutie. Ook de daaraan gekoppelde opbrengst 
“investeringsbijdragen deelnemers” daalt. 

 Automatiseringskosten: Om eenduidige en volledige managementinformatie te verkrijgen wordt 
vanaf medio 2017 gebruik gemaakt van de BI-tool VyZyr. De jaarlijkse licentiekosten zijn opgenomen 
onder automatiseringskosten. De geraamde kapitaallasten voor een managementinformatiesysteem 
zijn hiermee vervallen. 

 Overige kosten heffen en innen: Op verzoek van Waterschap Rivierenland is er een bijsluiter 
toegevoegd bij de aanslagen. Deze kosten voor drukwerk en porti zijn opgenomen onder overige 
kosten heffen en innen. Bij overige bijdragen deelnemers is de vergoeding van WSRL voor deze 
bijsluiter opgenomen.  
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Programma 2:  INNEN 

 

A. Kern van het programma Innen  

 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal invorderen van opgelegde belastingaanslagen. 
 
Om daaraan te kunnen voldoen, dienen (contante- en girale-) betalingen en automatische incasso’s tijdig, 
volledig en juist te worden verwerkt. Daarnaast kunnen betalingsregelingen worden getroffen en dient erop 
te worden toegezien dat deze betalingsregelingen worden nagekomen. 
Belastingplichtigen kunnen vragen over betalingen, het aanvragen van automatische incasso en het 
aanvragen van kwijtschelding zowel digitaal als telefonisch stellen. 
 
De bij BSR binnenkomende kwijtscheldingsverzoeken, evenals ingekomen bezwaarschriften en 
administratieve beroepen, worden binnen de daarvoor wettelijke termijnen afgehandeld. BSR ontlast de 
aanvrager van kwijtschelding zoveel als mogelijk door gebruik te maken van een digitale toetsing door 
Stichting Inlichtingenbureau (opgericht door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). 
 
Indien een opgelegde belastingaanslag niet of niet volledig binnen de daarvoor geldende termijn wordt 
betaald worden de volgende stappen ondernomen: aanmaning, dwangbevel per post, loonvordering, 
hernieuwd bevel tot betalen en beslaglegging. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van de 
belastingschuldigen. 

B. Speerpunten/ontwikkelingen programma Innen 2017 

 
 Optimaliseren en uniformeren van werkprocessen, inclusief digitalisering en automatisering. 

 Belastingjaar 2013 volledig afronden. 

 Proces kwijtschelding digitaliseren. 

 Proces dwanginvordering, inclusief consequent inzetten loonvordering, zodanig optimaliseren dat 
de doorlooptijd wordt verkort en de efficiency bij inzet van mensen en middelen wordt vergroot. 

 

C. Status t/m augustus 2017 

 
Optimaliseren werkprocessen 

 De diversiteit van werkprocessen is beter inzichtelijk gemaakt: diverse handleidingen zijn 
aangepast. 
 

Belastingjaar 2014 volledig afronden  

  De invordering van openstaande posten voor het belastingjaar 2014 verloopt volgens planning. 

Proces kwijtschelding digitaliseren 

 Digitalisering van het kwijtscheldingsproces zal naar verwachting in november 2017 technisch 
volledig worden afgerond.  

Proces dwanginvordering 

 In 2016 hebben wij binnen het team van Dwanginvordering, in het kader van verdere 
procesoptimalisatie, voorbereidingen getroffen om de gewenste werkwijze procesmatig en 
organisatorisch per 1 januari 2017 te implementeren. De voorbereide veldacties alsook de 
gezamenlijke uitvoering door het team van deurwaarders stelt ons, naast een meer efficiënte 
gebiedsbewerking, beter in staat gerichte communicatie te starten over de wijze waarop de 
betalingsachterstand kan worden ingelopen  De consequente aankondiging van de deurwaarder, 
voor  beslaglegging na het dwangbevel per post, geeft veel reacties van belastingschuldigen tot 
het treffen van een betalingsregeling. 
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 Eind 2017 wordt de aangepaste werkwijze Dwanginvordering geëvalueerd en beoordeeld en waar 
nodig acties ter vervolmaking uitgezet. In het eerste halfjaar van 2017 heeft BSR vooronderzoek 
verricht op welke wijze het instrument van loonvordering  kan worden geautomatiseerd teneinde 
ook hier een efficiencyslag te maken. In het vierde kwartaal van 2017 start BSR met een 
projectmatige aanpak hier toe. 
 

Betaalgemak 
BSR streeft ernaar het betalen van de belastingaanslag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de 
belastingplichtige. Ruim de helft van de belastingplichtigen maakt gebruik van automatische incasso, 
waarmee de belastingaanslag in 8 termijnen van de rekening wordt afgeschreven. 
Belastingplichtigen die geen gebruik maken van automatische incasso kunnen via internetbankieren een 
overboeking doen. Ook is er op MijnBSR de mogelijkheid om de aanslag middels iDEAL te voldoen. Van 
deze optie is dit jaar al ruim 7.900 keer succesvol gebruik gemaakt, waarmee in totaal ruim  € 2.370.000  is  
overgeboekt.  
 
Op termijn zal er op de belastingaanslag, die via MijnOverheid wordt afgeleverd, een zogenaamde 
betaallink worden vermeld, waarmee belastingplichtigen direct kunnen doorklikken naar de 
betaalomgeving. Op de fysieke aanslagbiljetten komt een code die met een zogenaamde QR scanner 
verwijst naar de betaalomgeving. Zo is BSR continu bezig het betaalgemak voor de belastingplichtigen 
verder te vereenvoudigen. 
 
Kwijtschelding 
Geautomatiseerde toetsing 
Op basis van geautomatiseerde bulktoetsing door het Inlichtingenbureau is per 1 augustus 2017 aan bijna 
18.000 belastingplichtigen kwijtschelding verleend.  
 
Handmatige toetsing 
Burgers, waarbij de geautomatiseerde toetsing niet heeft geleid tot geautomatiseerde kwijtschelding, 
ontvingen een brief met verzoek om aanvullende informatie ter verdere afhandeling.  
BSR heeft tot op heden circa 12.000 handmatige kwijtscheldingsverzoeken ter behandeling ontvangen. De 
helft van deze verzoeken is toegewezen. 
 
Tot op dit moment hebben wij in 2017 251 beroepsschriften inzake kwijtschelding ontvangen. Hiervan zijn 
er 177 afgehandeld, waarvan er 95 alsnog zijn toegewezen en 82 zijn afgewezen. 
 
 

D.  Prestatie-indicatoren programma Innen 2017 

 Stand per medio augustus Toelichting 

    

BSR verklaart 
maximaal 0,5% van 
de opgelegde 
aanslagen per 
belastingjaar 
oninbaar. 

Oninbaar 
2017: 0,01% 
2016: 0,08% 
2015: 0,22% 
2014: 0,33% 
2013: 0,36% 

Openstaand 
2017: 28,83% 
2016: 2,12% 
2015: 0,62% 
2014: 0,34% 
2013: 0,16% 

Het invorderingstraject van een 
belasting bestaat uit verschillende 
activiteiten en kan een aantal jaren 
duren. Het oninbaar verklaren is 
de laatste stap van dit proces.  
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E.  Overzicht van baten en lasten 2017 programma Innen (x € 1.000)  

 Rekening 
2016 

Primitieve 
begroting 

2017 

Voorjaarsnota 
2017 

Prognose  
2017 

Salarissen en sociale lasten 1.261 1.380 1.332 1.342 

Overige personeelskosten 348 200 252 252 

Totaal personeelskosten 1.609 1.580 1.584 1.594 

     

Kapitaallasten 82 115 84 65 

Automatiseringskosten 249 283 283 298 

Gegevensaanlevering derden 19 57 57 57 

Overige kosten heffen en innen 219 285 280 270 

Externe- en interne communicatie 5 6 6 6 

Algemene kosten 45 57 57 62 

     

Huisvesting 129 139 139 139 

Facilitaire ondersteuning 43 50 50 50 

Informatiebeleid & automatisering 79 86 86 86 

Personeel & Organisatie 12 14 14 14 

Klachtenafhandeling 0 5 5 5 

Totaal ondersteuning 263 294 294 294 

     

Storting voorziening 12 0 0 0 

     

Onvoorzien 0 26 26 10 

     

Subtotaal lasten 2.503 2.703 2.671 2.656 

     

Kwijtschelding derden 16 25 25 25 

Vervolgingskosten 1.373 1.500 1.500 1.450 

Rente 86 50 50 50 

Bijdragen voor personeel 2 0 0 0 

Bijdragen deelnemers 1.086 1.188 1.156 1.191 

     

Subtotaal baten 2.563 2.763 2.731 2.716 

     

Resultaat voor 
resultaatbestemming 60 60 60 

60 

Reservemutaties     

Stortingen 60 60 60 60 

Onttrekkingen 0 0 0 0 

Reservemutaties 60 60 60 60 

     

Resultaat na 
resultaatbestemming 0 0 0 

0 

 
Toelichting op de verschillen tussen begroting 2017 en prognose 2017 

 Kapitaallasten: Investeringen in het belastingpakket zijn uitgesteld doordat de releases nog niet 
beschikbaar waren. De investeringsbudgetten voor loonvordering en doorontwikkeling kwijtschelding 
zijn nog niet ingezet. Hierdoor vallen de kapitaallasten voor 2017 lager uit dan begroot. 

 Automatiseringskosten: Om eenduidige en volledige managementinformatie te verkrijgen wordt 
vanaf medio 2017 gebruik gemaakt van de BI-tool VyZyr . De jaarlijkse licentiekosten zijn opgenomen 
onder automatiseringskosten.  

 Vervolgingskosten: Door aanpassing van diverse processen worden minder aanmaningen en 
dwangbevelen door BSR verzonden. Dit heeft tot gevolg dat de aan de belastingplichtige doorbelaste 
kosten voor dwanginvordering lager zijn. Dit is een sociaal wenselijk aspect, maar heeft nadelige 
financiële gevolgen voor de begroting van BSR en daarmee op de bijdragen van de deelnemers.  
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Programma 3:  WAARDEREN 

 

A. Kern van het programma Waarderen  

 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 

Daarbij dient uit te worden gegaan van het toetsingskader en de richtlijnen van de Waarderingskamer, die 
toezicht houdt op de uitvoering van de Wet WOZ. 

Jaarlijks dient BSR voor alle onroerende zaken, die in het gebied van haar gemeentelijke deelnemers zijn 
gelegen, een WOZ-waarde naar de in de Wet WOZ opgenomen waardepeildatum vast te stellen.  

Vervolgens dient de WOZ-waarde te worden vastgesteld bij een voor bezwaar vatbare beschikking. Deze 
beschikking wordt uit efficiencyoverwegingen in beginsel op hetzelfde aanslagbiljet vermeld als de 
belastingaanslagen. 

Om aan het voorgaande te kunnen voldoen, dienen diverse gegevensbronnen (geautomatiseerd) te 
worden verwerkt door BSR. In toenemende mate zijn deze gegevensbronnen basisregistraties.  

BSR is niet alleen afnemer van basisregistraties, maar is voor haar gemeentelijke deelnemers ook 
bronhouder van de basisadministratie WOZ. Dat betekent dat BSR niet alleen de WOZ-waarde van 
onroerende zaken bepaalt en een voor bezwaar vatbare beschikking vaststelt, maar ook dient te voldoen 
aan het ontsluiten van de basisregistraties WOZ via de landelijke voorziening WOZ.  

Bij basisregistraties is de bronhouder verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin opgenomen 
gegevens. Indien een gegeven niet juist is, dient de betreffende persoon dit te melden bij de bronhouder 
van de basisregistratie. Wettelijk uitgangspunt voor de verwerking van gegevens uit een basisregistratie is 
dat de afnemer van deze gegevens uit dient te gaan van de juistheid ervan. 

De uitdaging voor BSR is om alle gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de Wet WOZ tijdig te 
hebben verzameld en correct te hebben verwerkt alsmede, als bronhouder van de basisregistraties WOZ, 
op correcte wijze te ontsluiten via de landelijke voorziening WOZ. 

Uitgangspunt is om een WOZ-beschikking in beginsel te versturen binnen 8 weken na het begin van het 
kalenderjaar waarvoor zij geldt. Daarnaast worden ingekomen bezwaarschriften binnen de daarvoor 
geldende wettelijke termijnen afgehandeld. Tegen de beslissing op een bezwaarschrift kan beroep worden 
ingesteld bij de rechtbank. Deze beroepschriften dienen binnen de door de rechtbank gestelde termijnen te 
worden behandeld. 

 

B. Speerpunten/ontwikkelingen programma Waarderen 2017 

 

 Optimaliseren en uniformeren van werkprocessen, inclusief digitalisering en automatisering. 

 Verder implementeren van basisregistraties. 

 De komende jaren onderneemt BSR de nodige activiteiten om blijvend te kunnen voldoen aan het 
ontsluiten van de bij haar in beheer zijnde basisregistratie WOZ via de landelijke voorziening WOZ. 

 Streven naar verdere verbetering van het oordeel van de Waarderingskamer. 
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C. Status t/m augustus 2017 

 
Optimaliseren werkprocessen 
 

 Stuf-WOZ verwerking geoptimaliseerd en gedigitaliseerd waar mogelijk. 

 Middels een VSM sessie is het verwerkingsproces “omgevingsvergunningen” aangescherpt. 

 AKR voor de deelnemende gemeenten: werkwijze ontwikkeld waardoor de maandelijks 
aangeboden transacties door het Kadaster kunnen worden gecontroleerd op volledigheid 
(oppervlakte). 

 Efficiencyslag met aanlevering “oude” omgevingsvergunningen IJsselstein en Montfoort. 

 De diversiteit van werkprocessen is beter inzichtelijk gemaakt: diverse handleidingen zijn 
aangepast. 

 
Implementeren basisregistraties LV WOZ  

De komende jaren onderneemt BSR de nodige activiteiten om blijvend te kunnen voldoen aan het 
ontsluiten van de bij haar in beheer zijnde basisregistratie WOZ via de landelijke voorziening WOZ. 

 Eind 2017 zal de BAG/WOZ-koppeling bij de deelnemende gemeenten zich tussen de 95-97% 
bewegen, t.o.v. 90-92% begin 2017. 

Oordeel Waarderingskamer 
 

 Toepassing waarderingsuitzondering WOZ waterverdedigings- en -beheersingswerken WOZ 
beschikkingen  
Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad d.d. 4 maart 2016 en de jurisprudentie daarna 
door verschillende rechtbanken en gerechtshoven is door de Waarderingskamer gewezen op de 
noodzaak deze jurisprudentie uniform toe te passen bij taxaties van zogenoemde “dijkwoningen”. 
In eerste instantie is uitgegaan van een plan van aanpak in het derde en vierde kwartaal van 2017. 
Bij het schrijven d.d. 29 juni 2017 stelt de Waarderingskamer zich op het standpunt dat hun 
oordeel over het al dan niet instemmen met het bekend maken van de WOZ waarden in 2018 
mede wordt gebaseerd op de consequente toepassing van de geschetste jurisprudentie over de 
waterverdedigingswerken. Door middel van een projectmatig aanpak draagt BSR zorg voor 
naleving van regelgeving conform het advies van de Waarderingskamer in de komende 
herwaardering (waarde peildatum 1 januari 2017). 

 
WOZ beschikkingen 
Met dagtekeningen 30 april en 30 juni 2017 is een (extra kohier) (combi)aanslag verzonden. 
 
Applicaties en gegevensbronnen 
Binnen Waarderen worden diverse additionele applicaties en gegevensbronnen gebruikt. De komende 
periode wordt de kwaliteit en kwantiteit hiervan geëvalueerd. 

 

D.  Prestatie-indicatoren programma Waarderen 2017 

  

BSR wint 90% van de beroepszaken 
(exclusief no-cure-no-pay bureaus) 

Er lopen momenteel 17 beroepszaken. 
Tot nu toe zijn in 2017 3 beroepszaken afgewikkeld en alle 
gewonnen.  
 

 

D.    
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E.  Overzicht van baten en lasten 2017 programma Waarderen (x € 1.000) 

 Rekening 
2016 

Primitieve 
begroting 

2017 

Voorjaars-
nota  
2017 

Prognose  
2017 

Salarissen en sociale lasten 1.348 1.593 1.407 1.397 

Overige personeelskosten 319 183 369 408 

Totaal personeelskosten 1.667 1.776 1.776 1.805 

     

Kapitaallasten 63 73 70 73 

Automatiseringskosten 173 167 167 172 

Gegevensaanlevering derden 20 24 24 19 

Overige kosten heffen en innen 180 121 150 150 

Externe- en interne communicatie 5 7 7 7 

Algemene kosten 47 54 54 59 

     

Huisvesting 129 135 135 135 

Facilitaire ondersteuning 43 49 49 49 

Informatiebeleid & automatisering 78 84 84 84 

Personeel & Organisatie 12 13 13 13 

Klachtenafhandeling 0 0 0 0 

Totaal ondersteuning 262 281 281 281 

     

Storting voorziening 2 0 0 0 

     

Onvoorzien 0 24 24 10 

     

Subtotaal lasten 2.419 2.527 2.553 2.576 

     

Kwijtschelding derden 0 0 0  

Vervolgingskosten 0 0 0  

Rente 0 0 0  

Bijdragen voor personeel 2 0 0  

Bijdragen deelnemers 2.398 2.465 2.491 2.514 

     

Subtotaal baten 2.400 2.465 2.491 2.514 

     

Resultaat voor resultaatbestemming -19 -62 -62 -62 

Reservemutaties     

Stortingen 11 11 11 11 

Onttrekkingen 30 73 73 73 

Reservemutaties -19 -62 -62 -62 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

 
Toelichting op de verschillen tussen begroting 2017 en prognose 2017 

 Personeelskosten: Vacatureruimte is ingezet voor inhuur. Hierdoor is er een verschuiving tussen 
salarissen en sociale lasten en overige personeelskosten. In het najaar wordt inhuur gepleegd voor de 
WOZ-taxaties bij waterverdedigingswerken (‘dijkwoningen’) naar aanleiding van arrest Hoge Raad. 

 Overige kosten heffen en innen: In de begroting 2017 zijn de kosten voor proceskostenvergoedingen 
destijds naar beneden bijgesteld op basis van de toenmalige trend. In 2016 t/m heden is echter gebleken 
dat de huidige trend stijgend is. Het budget is daarom naar boven bijgesteld.  
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Programma 4:  BAG/WKPB 

 

A. Kern van het programma BAG/WKPB  

 
Het tijdig, volledig, juist en optimaal uitvoeren van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet 
BAG) evenals de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) voor twee 
van haar gemeentelijke deelnemers, namelijk de gemeenten IJsselstein en Montfoort. 

In de Wet BAG wordt geregeld dat gemeenten een aantal basisgegevens over gebouwen en adressen 
bijhouden in één geautomatiseerd systeem. Alle gegevens in de BAG zijn gebaseerd op brondocumenten. 
Hiermee wordt de echtheid van de gegevens uit de registraties gewaarborgd. De BAG-gegevens uit alle 
gemeenten worden centraal beschikbaar gesteld via de landelijke voorziening BAG, die door het Kadaster 
wordt beheerd. Alle overheidsorganen moeten hiervan verplicht gebruik maken bij de uitoefening van hun 
publiekrechtelijke taken. 

De wet zorgt voor de verbetering van dienstverlening van alle overheden aan burgers en bedrijven.         
Het systeem zorgt ervoor dat informatie over een pand snel en eenduidig beschikbaar is voor hulpdiensten 
en gemeentelijke instellingen. 

De WKPB is bedoeld om eenvoudig inzicht te krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen op 
een stuk grond of een gebouw. 

BSR is niet alleen afnemer van BAG/WKPB, maar is voor twee van haar gemeentelijke deelnemers ook 
bronhouder van de BAG/WKPB. Dat betekent dat BSR niet alleen deze wetten uitvoert, maar ook dient te 
voldoen aan het ontsluiten van deze basisregistratie via de landelijke voorziening BAG.  

Bij basisregistraties is de bronhouder verantwoordelijk voor de juistheid van de daarin opgenomen 
gegevens. Indien een gegeven niet juist is, dient de betreffende persoon dit te melden bij de bronhouder 
van de basisregistratie. Wettelijk uitgangspunt voor de verwerking van gegevens uit een basisregistratie is 
dat de afnemer van deze gegevens uit dient te gaan van de juistheid ervan. 

De uitdaging voor BSR is, om alle gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de BAG/WKPB, tijdig 
te hebben verzameld en correct te hebben verwerkt alsmede, als bronhouder van de basisregistraties BAG 
op correcte wijze te ontsluiten via de landelijke voorziening BAG. 

 

B. Speerpunten/ontwikkelingen programma BAG 2017 

 

 Optimaliseren en uniformeren van werkprocessen, inclusief digitalisering en automatisering. 

 De komende jaren onderneemt BSR de nodige activiteiten om blijvend te kunnen voldoen aan het 
ontsluiten van de bij haar in beheer zijnde basisregistraties BAG via de landelijke voorziening BAG. 

 Uitbreiden van het aantal gemeentelijke deelnemers waarvoor de Wet BAG en WKPB wordt 
uitgevoerd. 

 Mutatiesignalering BAG ten behoeve van de WOZ. 

C. Status t/m augustus 2017  

 
Optimaliseren werkprocessen 

 Er worden gesprekken gevoerd met betreffende deelnemers om het aanleveren van gegevens te 
optimaliseren. 

 Overlappende werkzaamheden BAG- en WOZ-registraties zijn in kaart gebracht. Er wordt 
onderzocht hoe de BAG- & WOZ-werkprocessen optimaal geïntegreerd kunnen worden. 
 

Landelijke voorziening BAG 

 De BAG-WOZ koppeling is gestegen van 90-92% begin 2017 naar 95-97% op dit moment.  

 Om de kwetsbaarheid te verminderen en te allen tijde aan de eisen van de LV BAG te voldoen zijn 
meerdere medewerkers opgeleid om daar waar nodig ook op de BAG actief te kunnen zijn.  
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Mutatiesignalering  

 Dit is opgestart voor de gemeente Montfoort. Inmiddels is 50% verwerkt. Er wordt een plan 
gemaakt om het resterende deel voor Montfoort en de mutatiesignalering van IJsselstein volledig 
te verwerken. 

 
Implementatie nieuwe Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen; BAG 2.0 
Dit betreft aanpassingen van het informatiemodel en de objectafbakening BAG. Een belangrijke wijziging 
hierin is de inrichting van de kwaliteitszorg en het toezicht op de BAG. Daarnaast verandert de structuur 
van de wet- en regelgeving en de onderliggende documentatie. 
 
Gelet op de ingangsdatum van 1 januari 2018 zet BSR, als bronhouder van de BAG voor de gemeenten 
IJsselstein en Montfoort, de nodige stappen in het kader van de gewijzigde kwaliteitszorg. De tweede helft 
van 2017 zal benut worden om te beschrijven hoe BSR omgaat met onder andere de wijzigingen in 
toezicht en deze vanaf 2018 vervolgens intern te auditen. 
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  D. Prestatie-indicatoren programma BAG 2017 
  Standen per 01-08-2017 Toelichting 

     

BAG mutaties worden, mits 
tijdig aangeleverd, binnen 4 
werkdagen na datum 
brondocument geregistreerd 
en doorgegeven aan de 
landelijke voorziening BAG.  
Foutpercentage <2%; 
 

 Montfoort 
Van 01-01-2017 t/m 01-08-2017 
is het foutpercentage 7% 
 

Door niet tijdige aanlevering van 
verleende omgevingsvergunning 
en andere BAG meldingen door 
de gemeente/ODRU aan de 
BAG/BSR en/of technische 
mankementen, konden deze 
mutaties niet verwerkt worden 
binnen de wettelijke termijn. 
 

Correctieverzoeken of 
terugmeldingen worden 
binnen 6 maanden onderzocht 
en afgehandeld.  
Foutpercentage <10%; 
 

 Montfoort 
Van 01-01-2017 t/m 01-08-2017 
is het foutpercentage 0% 
 

De terugmeldingen zijn allen 
binnen 2 werkdagen afgehandeld. 
 

Het aantal objecten in de 
landelijke voorziening voor de 
BAG is op peildatum gelijk aan 
het aantal objecten in de BAG 
administratie.  
Foutpercentage toegestaan 
<2%. 
 

 Montfoort 
Op 01-08-2017 is het 
foutpercentage 0% 
 
 

Het aantal objecten in de LV BAG 
is op peildatum gelijk aan het 
aantal objecten in de BAG 
administratie: 

Woonplaats  2 

Openbare ruimte 210 

Nummeraanduiding 6.600 

Ligplaats 5 

Standplaats 4 

Verblijfsobject 6.588 

Pand 9.636 

Buurten 0 
 

 
BAG mutaties worden, mits 
tijdig aangeleverd, binnen 4 
werkdagen na datum 
brondocument geregistreerd 
en doorgegeven aan de 
landelijke voorziening BAG.  
Foutpercentage <2%; 
 

 IJsselstein 
Van 01-01-2017 t/m 01-08-2017 
is het foutpercentage 7% 
 

Door niet tijdige aanlevering van 
verleende omgevingsvergunning 
en andere BAG meldingen door 
de gemeente/ODRU aan de 
BAG/BSR en/of technische 
mankementen, konden deze 
mutaties niet verwerkt worden 
binnen de wettelijke termijn. 
 

Correctieverzoeken of 
terugmeldingen worden 
binnen 6 maanden 
onderzocht en afgehandeld.  
Foutpercentage <10%; 
 

 IJsselstein 
Van 01-01-2017 t/m 01-08-2017 
is het foutpercentage 0% 
 

De terugmeldingen zijn allen 
binnen 2 werkdagen afgehandeld. 
 

Het aantal objecten in de 
landelijke voorziening voor de 
BAG is op peildatum gelijk 
aan het aantal objecten in de 
BAG administratie.  
Foutpercentage toegestaan 
<2%. 
 

 IJsselstein 
Op 01-08-2017 is het 
foutpercentage 0% 

Het aantal objecten in de LV BAG 
is op peildatum gelijk aan het 
aantal objecten in de BAG 
administratie: 

Woonplaats  1 

Openbare ruimte 542 

Nummeraanduiding 15.864 

Ligplaats 0 

Standplaats 3 

Verblijfsobject 15.825 

Pand 17.704 

Buurten 32 
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E. Overzicht van baten en lasten 2017 programma BAG/WKPB (x € 1.000) 

 Rekening 
2016 

Primitieve 
begroting 

2017 

Voorjaarsnota  
2017 

Prognose  
2017 

Salarissen en sociale lasten 85 85 85 85 

Overige personeelskosten 5 6 6 7 

Totaal personeelskosten 90 91 91 92 

     

Kapitaallasten 6 6 5 5 

Automatiseringskosten 29 11 11 11 

Gegevensaanlevering derden 0 0 0 0 

Overige kosten heffen en innen 0 6 0 0 

Externe- en interne communicatie 0 0 0 0 

Algemene kosten 1 3 9 9 

     

Huisvesting 4 6 6 6 

Facilitaire ondersteuning 1 2 2 2 

Informatiebeleid & automatisering 2 4 4 4 

Personeel & Organisatie 1 1 1 1 

Klachtenafhandeling 0 0 0 0 

Totaal ondersteuning 8 13 13 13 

     

Onvoorzien 0 1 1 0 

     

Subtotaal lasten 134 131 130 130 

     

Kwijtschelding derden 0 0 0 0 

Vervolgingskosten 0 0 0 0 

Rente 0 0 0 0 

Bijdragen voor personeel 0 0 0 0 

Bijdragen deelnemers 134 131 130 130 

     

Subtotaal baten 134 131 130 130 

     

Resultaat voor resultaatbestemming 0 0 0 0 

Reservemutaties 
     

Stortingen 0 0 0 0 

Onttrekkingen 0 0 0 0 

Reservemutaties 0 0 0 0 

     

Resultaat na resultaatbestemming 0 0 0 0 

 
Toelichting op de verschillen tussen begroting 2017 en prognose 2017 

 Geen bijzonderheden. 
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Bijlage 1 

Op basis van het A3 jaarplan communiceert BSR per kwartaal de behaalde successen aan haar 

medewerkers middels bijgevoegde posters. 
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