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In deze memo is kort uiteengezet op welke wijze de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) het
oninbaar verklaren van haar belastingaanslagen heeft geborgd.
Om de oninbaar verklaringen tot een minimum te beperken, zijn er twee sporen ingezet:
maximaliseren van de invorderingsacties
structurele (her) controle op oninbaar verklaarde aanslagen
Maximaliseren van de invorderingsmogelijkheden
Vanaf 2015 is de BWB gestart met het uitbreiden van de invorderingsmogelijkheden, door het
inzetten van alle (wettelijk toegestane) invorderingsacties. Dit resulteert in een beter betaalmoraal en
een minimaal percentage oninbaar. De uitbreiding van de invorderingsacties is in 2015 gepresenteerd
en toegelicht aan de regiefunctionarissen. In 2016 is de voortgang en de stand van zaken
gepresenteerd.
Landelijk gemiddelde
De Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) heeft recent de benchmark gepresenteerd. Aan
deze benchmark hebben verschillende (vergelijkbare) samenwerkingen deelgenomen. Uit de
benchmark blijkt dat het (landelijke) gemiddelde oninbaar percentage 0,61% per belastingjaar is. Het
oninbaar percentage van de BWB is op dit moment 0,4 % over het belastingjaar 2014.
Ondanks dat het percentage lager is dan het landelijk gemiddelde blijft de BWB inzetten om dit
percentage verder omlaag te brengen. Bijvoorbeeld door de inzet van een scanbus en gezamenlijke
acties met deelnemers, politie en de rijksbelastingdienst.
Onvermijdelijk
Het grootste gedeelte van de oninbaar verklaarde aanslagen is helaas onvermijdelijk. Hierbij moet
gedacht worden aan schuldhulpverlening, faillissementen, emigratie, etc.
Structurele (her) controle oninbaar verklaarde aanslagen
De BWB heeft haar processen zo ingericht dat eerder oninbaar verklaarde aanslagen structureel
worden gecontroleerd. Zodra er mogelijkheden aanwezig zijn om de aanslag alsnog te kunnen innen
wordt de aanslag inbaar verklaard.
Deze controle kan alleen bij oninbaar verklaarde aanslagen waarbij eerder geen
verhaalsmogelijkheden aanwezig waren. Aanslagen die oninbaar zijn verklaard door bijvoorbeeld
faillissement, schuldhulpverlening etc. worden niet meer gecontroleerd. Deze zijn namelijk definitief
oninbaar verklaard tegenover betaling van een x percentage.
Samengevat
Het optimaliseren van de invordering is een continue proces. Er blijft tegelijk gezocht worden naar
nieuwe mogelijkheden en opties om een vordering te kunnen innen. Behalve een stringent
invorderingsbeleid bij een “niet willende” burger wordt er met een “niet kunnende” burger gekeken
naar een structurele oplossing. Dit resulteert in een minimaal percentage van vorderingen die
uiteindelijk oninbaar verklaard moeten worden.

