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Kennisnemen van 
De stand van zaken met betrekking tot de uitvoering, afronding en overdracht van de 
werkzaamheden door Tog/xxllnc en de aanslagoplegging 2022. 
 
Inleiding 
Eind november informeerden wij u over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering, 
afronding en overdracht van de belastingwerkzaamheden van onze samenwerkingspartner 
Tog/xxllnc. We deden de toezegging u begin 2022 op de hoogte te brengen van de actuele situatie. In 
deze raadsinformatiebrief leest u hoe we er op dit moment voor staan. 
 
Informatie 
Uitvoering, afronding en overdracht van de belastingwerkzaamheden van Tog/xxllnc naar de GHO 
gemeenten heeft grotendeels plaatsgevonden 
Tog/xxllnc heeft tot en met december 2021 doorgewerkt om alle lopende belastingwerkzaamheden 
zo goed als mogelijk af te ronden. Tijdens wekelijkse overleggen hebben we de voortgang en 
realisatie gemonitord. Voor het deel van het werk dat niet gereed was, heeft een overdracht 
plaatsgevonden. Dat betreft bijvoorbeeld een behoorlijk aantal bezwaren die nog niet zijn 
afgehandeld. Wij geven momenteel prioriteit aan de afronding van betreffende werkzaamheden. 
 
Herwaarderingswerkzaamheden nog niet afgerond 
Tijdens het laatste kwartaal van 2021 is Tog/xxllnc gestart met de herwaardering. Een goede 
herwaardering is noodzakelijk voor de aanslagoplegging van het jaar erna. Dit jaar heeft die 
herwaardering extra aandacht omdat we vanaf 2022 wettelijk verplicht zijn om alle WOZ-waarden te 
bepalen aan de hand van de gebruiksoppervlakte in plaats van inhoud/m3. Eind november/begin 
december werd ons duidelijk dat Tog/xxllnc betreffende werkzaamheden niet voor 2022 afgerond 
kreeg. Hierdoor waren we genoodzaakt om: 

- aanvullende afspraken te maken over de afronding van deze werkzaamheden door 
Tog/xxllnc in januari 2022. Tog/xxllnc moet dit werk in z’n geheel afronden, omdat zij voor de 
herwaarderingswerkzaamheden rekenmodellen gebruiken binnen de applicatie van 
Tog/xxllnc. Dit werk kan niet deels worden overgedragen aan de gemeenten. 

- naast de geplande conversie van begin januari 2022 een extra conversie (namelijk voor dit 
deel van de herwaarderingswerkzaamheden) te organiseren eind januari. 
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Waarderingskamer geeft geen toestemming om belastingaanslagen op te leggen. Uitstel is 
noodzakelijk. 
De Waarderingskamer (WaKa) beoordeelt jaarlijks in januari de herwaardering en geeft vervolgens, 
al dan niet, toestemming aan de gemeenten om de WOZ-beschikkingen voor dat jaar te versturen. 
Dat is ook voor GHO gebeurd de afgelopen weken. De WaKa geeft ons echter geen toestemming om 
de WOZ-beschikkingen te versturen, omdat de kwaliteit van de herwaardering op enkele punten te 
kort schiet. Tog/xxllnc is bij de beoordeling van de WaKa aanwezig geweest en heeft toegezegd de 
benodigde verbeterpunten uit te voeren binnen 4 tot 6 weken. Na die tijd beoordeelt de WaKa 
opnieuw, zodat we (als het oordeel positief is) alsnog mogen beschikken. 
 
De inwoners ondervinden geen nadeel, als we in mei 2022 de aanslagen opleggen 
Doordat we geen toestemming van de WaKa hebben gekregen, kunnen we niet voldoen aan de 
verplichting om de aanslagoplegging voor eind februari te verzorgen. Na uitvoering van de 
verbeterpunten door Tog/xxllnc, controle door de WaKa, dient vervolgens nog voor dit deel de 
conversie naar de nieuwe Level-applicatie plaats te vinden. Naar verwachting leggen we de 
aanslagen dit jaar daardoor in mei 2022 op. Het grootste gedeelte van onze inwoners betaalt de 
belasting via maandelijkse automatische incasso. Normaal gesproken (als we eind februari 
beschikken) wordt vanaf de maand maart in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd, de laatste in 
december. Als we later beschikken, schuift de eerste incasseringsmaand ook op. Hierdoor kan de 
situatie ontstaan dat in 2023 nog betalingen van 2022 worden geïncasseerd en de eerste incasso van 
2023 al is opgestart. Dit voorkomen we door in onze belastingverordening vast te leggen dat we de 
eerste incasseringsmaand 2023 zo plannen dat onze inwoners geen ‘’dubbele’’ incasso’s in een 
maand krijgen in 2023. 
 
Conversie naar de nieuwe Level applicatie nagenoeg afgerond 
Zoals gepland is Level begin januari gestart met de conversie. Tijdens de weken van de conversie 
liggen de belastingwerkzaamheden deels stil. De conversie is ondertussen succesvol afgerond, zodat 
we grotendeels onze belastingwerkzaamheden weer kunnen hervatten. 
Als het deel van de herwaarderingswerkzaamheden naar genoegdoening van de WaKa is uitgevoerd, 
zal deze ‘’tweede’’ conversie direct worden uitgevoerd. Vanaf dat moment zijn we weer volledig in 
productie, naar verwachting in april 2022. 
 
Vervolg 
Bestuurlijk overleg over zakelijke afronding tussen Tog/xxlnc en GHO gemeenten is gepland 
Nu alle werkzaamheden grotendeels zijn overgedragen van Tog/xxlnc aan GHO, hebben we een 
volledig beeld over de mate waarin Tog/xxllnc de afspraken uit onze samenwerkingsovereenkomst 
zijn nagekomen. Op korte termijn vindt bestuurlijk overleg plaats over hoe we tot een goede 
zakelijke en financiële afwikkeling komen. Mocht betreffend overleg niet het gewenste resultaat 
opleveren, dan ligt een gang naar de rechter voor de hand. 
 
Communicatie 
Nog in februari informeren we onze inwoners over het feit dat de belastingaanslag dit jaar later op 
de deurmat valt. Dat doen we via onze gemeentepagina in het Goirles Belang, de website en onze 
social media kanalen. 
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