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Workshops
1. Actualiteiten 

Deze workshop belicht de actuele onder-
werpen van het gemeentelijk belasting-
gebied en de Wet WOZ. Regelgeving, juris-
prudentie en de uitvoeringspraktijk komen 
aan de orde. We kijken terug op 2013, 
waarbij de belangrijkste zaken nog eens 
op een rij worden gezet. Uiteraard wordt 
ook vooruitgeblikt op 2014 en verder. 
Zijn er onderwerpen die u in ieder geval 
behandeld wilt hebben? Stuur dan een 
email bericht aan belastingconferentie@
vng.nl onder vermelding van: onderwerp 
Actualiteiten. 
Robbert Verkuijlen, VNG

2. Informeel contact in de 
WOZ-praktijk

Informeel contact, interactieve WOZ, of 
dejuridisering van de WOZ. Hoe je het ook 
noemt, het uiteindelijke doel is minder be-
zwaarschriften, betere bestanden en een 
meer tevreden burger. De gemeente Zuid-
horn beleeft hiermee in 2014 haar vierde 
ervaringsjaar. Zuidhorn volgt een intensief 
tweesporenbeleid: interactief contact met 
de burger vóór het verzenden van de 
WOZ-beschikking en een informele bena-
dering in de bezwaarfase. Aan de orde ko-
men de ‘papieren’ Voormelding-WOZ, het 
spreekuur van de taxateur en de veldcon-
troles. Of daarmee de gewenste dejuridi-
sering werd bereikt en of de theorie klopt 
met de praktijk, vertelt Zuidhorn u graag in 
deze workshop. 
Engbert Jan Nieuwland, gemeente Zuidhorn

3. Praktische aspecten van de 
overheidsvordering en andere 

invorderings actualiteiten
Ongeveer vanaf eind 2014 kunnen ge-
meenten bij de invordering van gemeen-
telijke belastingen het middel overheids-
vordering inzetten. Ron Backus vertelt u 
welke voorbereidingen daarvoor nodig 
zijn. Hij is in de pilotfase nauw betrokken 
bij de uitvoering van de overheidsvorde-
ring. André van Oers belicht enkele andere 
actualiteiten, zoals het digitale beslagregis-
ter, het rapport Paritas Passé en de positie 
van de belastingdeurwaarder. 
Ron Backus, Belastingsamenwerking Ge-
meenten en Waterschappen 
André van Oers, Belastingsamenwerking 
West-Brabant, voorzitter van de Commissie 
Invordering van de LVLB

4. Kostenonderbouwing van 
gemeentelijke heffingen

Uit onderzoek en jurisprudentie blijkt dat 
nog niet alle gemeenten voldoende in-
zichtelijk een kostenonderbouwing kunnen 
presenteren. Voor die gemeenten is deze 
deelsessie een must! Zonder het vereiste 
inzicht wordt de gemeentelijke verorde-
ning in gerechtelijke procedures onver-
bindend verklaard. De gemeente Haren 
heeft zo’n procedure succesvol doorstaan 
en kan een goed beeld geven. In deze 
deelsessie komen procedure en inhoud om 
een goede kostenonderbouwing te maken 
aan de orde. Tevens wordt ingegaan op de 
vereiste herleidbaarheid van alle ramingen 
tot de begroting. 
Matthijs Drenth, gemeente Haren, 
Edwin Borghols, Van den Bosch & partners

5. Actualiteiten taxatiewijzers 
en TIOX

In deze workshop van de Stuurgroep 
Samen werking Wet WOZ staan de taxa-
tiewijzers voor 2014 centraal. De sprekers 
gaan in op drie actuele onderwerpen: 
1. Het waarderen van (leegstaande) 
 kantoren in de huidige markt
2. De aandachtspunten bij toepassing van   

 de agrarische taxatiewijzers
3. De werktuigenvrijstelling bij zieken -  
 huizen.
Rachel Klaasen, gemeente ’s-Hertogen-
bosch, Jeroen van Lenthe, RE/MAX Vast-
goedgroep Arnhem, Leopold Willems, DTZ 
Zadelhoff 

6. DataLand
DataLand is het samenwerkingsverband op 
het domein van geo/vastgoed/WOZ-infor-
matie, dat is opgericht om de gemeentelij-
ke organisatie te ontlasten. De VNG heeft 
DataLand de rol van data- en kennisknoop-
punt voor de Nederlandse gemeenten toe-
bedeeld. DataLand helpt veiligheidsregio’s 
bij het opstellen van brandrisicoprofi elen 
met meer informatie over bestemming en 
gebruik dan vanuit de BAG voorhanden is. 
Gemeenten worden ontlast door WOZ-
gerelateerde gegevens beveiligd beschik-
baar te stellen aan de daartoe bevoegde 
organisaties. Gegevens die deze instanties 
normaal gesproken rechtsreeks bij de ge-
meenten zouden opvragen. Op dit moment 
wordt onderzocht welke rol DataLand kan 
innemen als gegevensknooppunt van en 
voor gemeenten in het stelsel van basis-
registraties. 
Chris Veenstra, DataLand

7. Ontwikkelingen Wet 
openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur staat volop in 
de belangstelling. Zowel op landelijk als 
op gemeentelijk niveau is transparantie 
van bestuur een belangrijk onderwerp. Er 
wordt veel over gediscussieerd en gepro-
cedeerd. Ook de afdeling belastingen van 
gemeenten hebben inmiddels kennis-
gemaakt met de - soms zeer uitgebreide - 
Wob-verzoeken. Het is daarbij belangrijk 
om zorgvuldig en tijdig te werk te gaan. 
In dit actualiteitencollege over de Wob 
komen de belangrijkste ontwikkelingen op 
het gebied van regelgeving en jurispruden-
tie aan de orde. 
Elisabeth Pietermaat, Nicole Bergman 
en Ruben Wiegerink van Pels Rijcken & 
Droogleever Fortuijn 

8. Nieuwe zaaksbehandeling
Ook de rechter zoekt een beter contact 
met burger en overheid. Rechtszaken 
worden op een andere wijze behandeld 
dan in het verleden. Dat is de Nieuwe 
Zaaksbehandeling (NZB) waarbij de rechter 
vooral kijkt wat er echt speelt in een zaak 
en hoe het geschil zo volledig mogelijk kan 
worden opgelost. Dat vergt ook een ande-
re proceshouding door gemeenten, meer 
oplossingsgericht. Kan dat wel in WOZ-pro-
cedures en belastingzaken met gebonden 
beschikkingen? En hoe bereikt de rechter 
dan procedurele rechtvaardigheid voor alle 
partijen? U hoort hier de ervaringen uit de 
rechterlijke arena. U kunt uw eigen pro-
ceservaringen met de NZB hier ook kwijt. 
Gerard van Dieren, ministerie van BZK
 Johan Schuringa, gemeente Hoogezand-
Sappemeer, Judith van de Sande, 
belastingteam Rechtbank Gelderland

9. Belastingplicht 
overheidsbedrijven

De Europese Commissie wil dat overheids-
bedrijven fi scaal hetzelfde behandeld 
worden als private bedrijven. Dat bete-
kent onder andere dat gemeenten straks 
belastingplichtig worden voor hun winst. 
Vóór 1 januari 2015 moet Nederland een 
wettelijke regeling hebben, die 1 januari 
2016 ingaat. Wellicht dat de wethouder u 
binnenkort vraagt om hem of haar even bij 
te praten over deze aanstaande belasting-
plicht van overheidsbedrijven. Zorg dan dat 
u deze workshop heeft gevolgd! Daarna 

weet u exact wat er allemaal op gemeen-
ten afkomt. 
Fiscaal Advies Team, gemeente Den Haag, 
PricewaterhouseCoopers

10. Landelijke Voorziening 
WOZ: wanneer sluit u aan?

De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) 
gaat gemeenten ‘ontzorgen’ bij het ver-
strekken van WOZ-gegevens aan diverse 
partijen. Wanneer u als gemeente bent 
aangesloten op de LV WOZ, ontvangen 
waterschap en Belastingdienst automatisch 
alle mutaties in uw WOZ-administratie. Het 
CBS kan zelf de gegevens voor het bepa-
len van de belastingcapaciteit ophalen. 
Maar ook andere afnemers, zoals banken, 
notarisen, etc., krijgen een op hun infor-
matiebehoefte en rechten toegesneden 
loket om gegevens te halen. De LV WOZ 
vormt ook de basis voor het loket voor 
de openbare WOZ-waarde van woningen. 
Op het moment van deze conferentie zijn 
de eerste gemeenten aangesloten op de 
LV WOZ. Enkele van hen vertellen hun 
ervaringen bij het aansluiten. Verder krijgt 
u alle informatie die nodig is om ook uw 
gemeente zo snel mogelijk aan te sluiten 
op de LV WOZ. 
Bart Geerdink, KING, Ruud Kathmann, 
Waarderingskamer en enkele vertegen-
woordigers van aangesloten gemeenten

11. De digitale keten 
ontketend?

De digitale keten van het Belastingen/
WOZ-proces wordt uitgebreid met meer 
schakels. Doemt er veel handmatig werk 
of maatwerksoftware op bij koppelingen 
tussen applicaties van de omgevings-
dienst, gemeente en belastingsamenwer-
king? Is de informatie die burger en bedrijf 
zien via voorzieningen zoals Mijn Overheid 
en BAG-viewer consistent met de gege-
vens die ze rechtstreeks van de betrokken 
organisaties krijgen? De werking van infor-
matiesystemen is niet alleen afhankelijk 
van de functionaliteit van die systemen, 
maar in toenemende mate ook van de 
mogelijkheden om snel en effectief data 
uit te wisselen met andere systemen. Het 
gebruik van standaarden heeft een positief 
effect op zowel effi ciency en effectiviteit 
als op kosten en baten voor de organisa-
tie die van dergelijke systemen gebruik 
maakt. Hoewel inmiddels al veel standaar-
den beschikbaar zijn, blijft de toepassing 
ervan nog achter. Hoe kunnen NUP-bouw-
stenen en standaarden benut worden in de 
keten Omgevingsdienst-Gemeente-
Belastingsamenwerking-Burger&Bedrijf? 
Herman Timmermans en Dirk Moree, KING

12. Proceskosten: informeel 
contact no-cure-no-pay-

bedrijven 
Zaanstad heeft niet alleen informeel con-
tact met burgers maar ook met commer-
ciële bedrijven die op basis van no-cure-
no-pay bezwaar indienen. Het informele 
contact met die bedrijven zorgt voor 
duidelijke afspraken waardoor de proces-
kostenvergoedingen voor beide partijen 
tot een aanvaardbaar resultaat leiden. De 
gemeente Zaanstad licht in deze workshop 
de werkwijze toe en geeft tips voor andere 
gemeenten.
Herman Binnendijk en Ilona Kooijman, 
gemeente Zaanstad

13. Versteviging lokaal 
belastinggebied 

Gemeenten staan komende jaren voor 
grote fi nanciële uitdagingen. Rijksbijdragen 
lopen terug terwijl nieuwe taken op ge-
meenten afkomen. Een robuust eigen be-

lastinggebied is onmisbaar om gemeenten 
voldoende armslag te geven om effectief 
eigen inkomsten te verwerven, ter uitvoe-
ring van gemeentelijk beleid en gemeen-
telijke taken. De VNG zoekt daarom naar 
voorstellen om het gemeentelijk belasting-
gebied te verstevigen. Tijdens deze inter-
actieve deelsessie kunnen de deelnemers 
zich uitlaten over de bestaande belastin-
gen, over alternatieven en over een effec-
tievere uitvoering van de belastingheffi ng. 
De uitkomst van de discussie zal worden 
gebruikt bij de verdere uitwerking van de 
voorstellen voor een versteviging van het 
gemeentelijk belastinggebied. 
Gerbrand van den Ban, VNG

14. Contact maken? 
Framing geen bezwaar!

Bepaal het beeld en overtuig! Zeg nu zelf: 
betaalt u liever successiebelasting of sterf-
tax? En kent Cyprus volgens u een low tax 
jurisdiction of is het gewoon een ordinair 
belastingparadijs? Gaat uw gemeente dit 
jaar bezuinigen of volgt zij een trap-op-
trap-af-beleid? Welkom in de wondere 
wereld van framing. Met een goedgekozen 
frame bent u beeldbepalend in discussies, 
roept u emoties op en laat u zien hoe u 
tegen kwesties aankijkt. Daarmee wint uw 
verhaal aan overtuigingskracht. Wanneer 
het u lukt om consequent een bepaald 
frame neer te zetten, zet u de discussie 
en de beeldvorming naar uw hand. En zo 
kadert u dus zeer bewust het contact met 
uw doelgroep in: het gaat er niet om wat 
u de doelgroep vertelt, het gaat erom wat 
uw doelgroep hoort! Maar hoe bedenkt u 
een frame? En hoe zet u dat strategisch in? 
Bent u eigenlijk niet de hele dag onbewust 
aan het framen? Een reprise van 2013, 
maar met nieuwe voorbeelden.   
Henri Raven, Hendrikx Van der Spek

15. Direct toepasbare tools 
voor informeel contact

Het ministerie van BZK heeft handige 
standaarden en werkwijzen ontwikkeld die 
u direct in uw gemeente kunt toepassen. 
Waarmee u de dag na de conferentie direct 
aan de slag kunt! 
Gerard van Dieren, ministerie van BZK, 
Johan Schuringa, gemeente Hooge-
zand-Sappemeer

Data en locatie 
De VNG Belastingconferentie 2014 
wordt gehouden op 25 en 26 maart 
in NH Koningshof, Locht 117 in 
Veldhoven.

Doelgroep 
De conferentie is bedoeld voor 
gemeentelijke (beleids)ambtenaren 
werkzaam op het gebied van belastin-
gen en WOZ. Overige geïnteresseer-
den, zoals andere lokale overheden 
en het bedrijfsleven zijn van harte 
welkom.

Kosten 
Non-profi torganisaties
Passepartout 25 en 26 maart €   385,00
Programma 25 maart  €   145,00 
Programma 26 maart  € 265,00
Diner incl. dranken  €  57,00
Overnachting  € 125,00

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw
Deelnemersprijzen voor profi t-
organisaties staan op 
www.belastingconferentie.nl

Twitter
Een bericht twitteren over de VNG 
Belastingconferentie 2014? Gebruik 
dan hashtag #VNGBC

Annuleren of wijzigen
Wilt u uw aanmelding annuleren, dan 
kunt u dat doen door opnieuw in te 
loggen en via historie naar ‘mijn
inschrijving’ gaan. U kunt ook een 
vervanger schriftelijk  aanmelden via 
e-mail: belastingconferentie@vng.nl
Denkt u bij annulering aan de annu-
leringsvoorwaarden? Tot uiterlijk 25 
februari 2014 kunt u kosteloos 
annuleren. Daarna bent u het volledi-
ge inschrijfbedrag verschuldigd.

Inlichtingen
VNG Belastingconferentie
Postbus 30435, 2500 GK Den Haag
t. 070 - 3738063
e. belastingconferentie@vng.nl
w. www.belastingconferentie.nl

Permanente Educatie (PE) 
Punten
Wilt u in aanmerking komen voor 
FOLO Permanente educatie (pe)-
punten?
Kijk voor meer informatie op 
www.belastingconferentie.nl

Kosten 
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Expertmeetings
Tijdens expertmeetings kunt u nog meer 
inhoud halen uit uw deelname aan de 
conferentie. In twee theaters, nabij de 
beursvloer, bieden sponsoren een sterk 
inhoudelijk programma aan. In snelle ses-
sies van 25 minuten wordt u bijgepraat op 
inhoudelijke thema’s door specialisten uit 
het vakgebied. 

Een greep uit het aanbod:
• Stelselmatig besparen (PinkRoccade)
• Basisgemeente (GeoTax)
• VIP-meeting (KONDAR)
• De burger is de goedkoopste 
 ambtenaar (PinkRoccade)
• BGT integratie met BAG en WOZ   
 (Gouw IT)
• Op afstand en toch dichtbij (Centric)
• Zaakgericht werken binnen Cocensus  
 (Gouw IT)
• Cannock Chase luidt nieuw invorde- 
 ringstijdperk in.
• Uit het zicht uit het hart? (Thorbecke)
• Kwaliteitsmonitor (GeoTax)
• INVORM: dé diplomalijn van Involon  
 hét alternatief!

Kies uit een aantrekkelijk aanbod van verschillende workshops. 
Stel zelf uw programma samen gedurende de drie workshoprondes.



Sprekers

Programma

Welkom op de VNG belastingconferentie 2014
Gemeenten zijn de eerste overheid, dicht bij de burger. In maart krijgt die burger in de stembus de kans om het handelen van de gemeente te 
bepalen. En de schakel tussen bepalen en betalen wordt jaarlijks zichtbaar via de gemeentelijke belastingen en heffi ngen. Een belangrijk en 
leerzaam contactmoment, die ‘contributiebetaling’. Een uitgelezen mogelijkheid om te laten weten ‘wat men er van vindt’. Dat gebeurt dan 
ook volop: via sociale en publieksmedia, maar ook via individuele contacten tussen gemeenten en belastingbetalers. Rode draad tijdens de 
Belastingconferentie 2014 is de inzet om deze contacten zoveel mogelijk in positieve zin te gebruiken en in ieder geval zo effectief mogelijk . 
Vandaar het motto: Contact geen bezwaar.

De plenaire programma’s brengen heel verschillende invalshoeken over het voetlicht. Ik nodig u uit daarnaast een keuze te maken uit de 
VNG-workshops en uit de expertmeetings, waarin zowel  fi scaaltechnische informatie als ook ‘off-topic’ ondersteuning aan de orde komen. 
Hoewel zeer verschillend van aard, hebben alle activiteiten gemeen dat ze worden ondernomen om te komen tot interactie. Als vakgenoten 
doen wij dit op een open en betrokken manier, informeel en met onderling vertrouwen.

Voor ons, de VNG als organisator, is de belastingconferentie 2014 geslaagd  als u dit contactmoment beleeft als gelegenheid 
om fi scaalinhoudelijke kennis op te doen en daarbij de onderlinge banden te benutten en verstevigen. Met als focus dat wij 
de belastingplichtigen op dezelfde open en betrokken, informele en deskundige manier tegemoet treden, ook bij  bezwaren.

Robbert Verkuijlen
Coördinator belastingzaken VNG

Plenaire sprekers 26 maart
Kees Jan de Vet, lid 
van de Directieraad 
van de VNG
Opening van het ple-
naire programma.

 

Atlas 
van de lokale lasten  

Maarten Allers, 
hoogleraar econo-
mie van decentra-
le overheden en 
directeur Centrum 
voor Onderzoek van 
de Economie van de 
Lagere Overheden 
(COELO)

Gemeenten communiceren niet alleen 
met burgers, maar ook met de media 
en maatschappelijke organisaties. 

Die benaderen gemeenten jaarlijks 
met meerdere informatieverzoeken 
over de ontwikkelingen van tarieven 
en opbrengsten van belastingen. Dat 
leidt vaak tot eenzijdige en tendenti-
euze berichtgeving in de landelijke en 
lokale media. Daarom is afgesproken 
dat er één eenduidige monitor moet 
komen van de defi nitieve cijfers over 
de lokale lasten. Die is sinds 2013 
opgenomen in COELO’s “Atlas van de 
lokale lasten”. De editie 2014 ver-
schijnt rond de datum van de VNG Be-
lastingconferentie. Gemeenten kunnen 
bij informatieverzoeken verwijzen naar 
deze monitor. Maarten Allers geeft een 
toelichting op de bestuurlijke inbed-
ding en achtergrond van de monitor en 
licht alvast een tipje van de sluier op 
wat betreft de uitkomsten voor 2014.

Doorbraak WOZ  
Arri Hartog, 
directeur ‘Gemeen-
tebelastingen en 
Basisinformatie 
Drechtsteden’

Veel gemeenten 
willen hun inwoners 
intensiever en eerder 

betrekken bij de vaststelling van de 
WOZ-waarde. Meer tevredenheid en 
vertrouwen is het doel. Dan komen 
vragen op als: welke inspanningen 
moet een gemeente doen, wat levert 
het uiteindelijk op onder de streep 
en - niet onbelangrijk - zit de burger te 
wachten op een interactieve bepaling 
van de WOZ-waarde? Gemeentebe-
lastingen Drechtsteden wilde meer 
inzicht in deze materie en gaf opdracht 
tot een onderzoek. Dat resulteerde in 
het rapport “Doorbraak WOZ”.  

Informeel contact in het 
brein  
Prof. dr. Victor 
Lamme, hoogleraar 
Cognitieve Neuro-
wetenschap,  
Universiteit van 
Amsterdam

Victor Lamme on-
derzoekt het menselijk bewustzijn: 
“Waar ik achter probeer te komen is 
wat bewustzijn nou eigenlijk precies is, 
waar het vandaan komt, en welke rol 
het speelt bij ons handelen. Hersenon-
derzoek zal ons denken over de mens 
radicaal gaan veranderen. En dat heeft 
allerlei consequenties, bijvoorbeeld 
voor de rechtspraak, economie, en 
inrichting van de maatschappij.” Zijn 
ideeën over bewustzijn zijn baanbre-
kend, tijdens een interactieve lezing 
kunt u zelf beoordelen en ervaren 
waarom zijn ideeën ook veel discussie 
opleveren.

Dinsdag 25 maart
15.00 uur  Ontvangst & registratie
15.30 uur  Plenaire opening met Henkjan Smits
16.00 uur  Start Expertmeetings in Ideeën- en Loungetheater
18.30 uur  Diner
20.15 uur  VNG-workshops ronde 1 in de subzalen

Woensdag 26 maart
08.45 uur   Ontvangst & Registratie
09.00 uur   Expertmeetings in Ideeën- en Loungetheater
09.45 uur   VNG-workshops ronde 2 in de subzalen
11.00 uur   Koffi epauze 
11.45 uur   VNG-workshops ronde 3 in de subzalen
13.00 uur   Lunch op de beursvloer
13.30 uur   Expertmeetings in Ideeën- en Loungetheater
14.00 uur   Plenaire afsluiting met Kees Jan de Vet, Maarten Allers, 
 Arri Hartog en Victor Lamme
15.45 uur   Afsluiting met koffi e/thee op de beursvloer

Welkom op de VNG belastingconferentie 2014
Gemeenten zijn de eerste overheid, dicht bij de burger. In maart krijgt die burger in de stembus de kans om het handelen van de gemeente te 
bepalen. En de schakel tussen bepalen en betalen wordt jaarlijks zichtbaar via de gemeentelijke belastingen en heffi ngen. Een belangrijk en 
leerzaam contactmoment, die ‘contributiebetaling’. Een uitgelezen mogelijkheid om te laten weten ‘wat men er van vindt’. Dat gebeurt dan 
ook volop: via sociale en publieksmedia, maar ook via individuele contacten tussen gemeenten en belastingbetalers. Rode draad tijdens de 
Belastingconferentie 2014 is de inzet om deze contacten zoveel mogelijk in positieve zin te gebruiken en in ieder geval zo effectief mogelijk . 
Vandaar het motto: Contact geen bezwaar.
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Opening 25 maart: Henkjan Smits
De X-Factor van uw gemeente

Wat is de X-Factor van uw gemeente? Welke invloed heeft u op het beeld dat de burger van uw 
organisatie heeft? Henkjan Smits is bekend van talentenjachten op tv, maar geeft ook aan organi-
saties (zoals de Belastingdienst) advies over imago en communicatie. Vanuit een compleet andere 
achtergrond, namelijk entertainment, laat hij op heel inspirerende wijze zien hoe íedere organisatie 
– ook uw gemeente of samenwerkingsverband – in staat is meer succes te boeken. Ook in tijden 
van crisis en bezuinigingen. Want juist een crisis biedt volgens Smits kans op verbetering. Hoe 
maakt u van uw burgers fans? Hoe biedt u klachten het hoofd? En hoe start u een effectieve dialoog 
met uw burger? Tijdens deze opening van de VNG Belastingconferentie kunt u rekenen op inspiratie 
en nieuwe ideeën vanuit onverwachte hoek. 

Belasting-Belasting-Belasting-
conferentieconferentie
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