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Het is bijna kerst, bijna oud & nieuw, bijna 1 januari 2018. 
Dat betekent dat we op de drempel staan van het Noordelijk 
Belastingkantoor. Eigenlijk zijn we er al overheen gestapt, 
de verhuizing naar het pand aan de Trompsingel en de 
eerste werkdag daar hebben we namelijk al achter de rug.  
Er zijn de afgelopen weken weer grote stappen gezet en 

we werken ook in deze decembermaand met z’n allen 
hard door om op tijd klaar te krijgen wat af moet zijn. 
In deze tiende editie van het Bestuurdersbulletin leest 
u weer het laatste nieuws en de belangrijkste 
ontwikkelingen. In het nieuwe jaar blijven we u via 
deze bulletins informeren.

DE DREMPEL OVER!

PLAATSINGSPROCEDURE 
BIJNA AFGEROND
Op 14 november zijn de medewerkers 
geïnformeerd over de functie waar ze 
(voorlopig) op zijn geplaatst. Hieraan 
lag een plaatsingsplan ten grondslag, 
dat is opgesteld door een onafhanke
lijke Plaatsingscommissie. Op de 
voorlopige plaatsing zijn 18 ziens
wijzen ingediend. De Plaatsings

commissie heeft gesprekken  
gevoerd met de medewerkers die  
een ziens wijze hebben ingediend.  
De commissie geeft naar aanleiding 
van de zienswijze een advies aan de 
werkgever voor de definitieve  
besluitvorming. De indieners krijgen  
in december een reactie/hebben in 

december een reactie gekregen. 
Definitieve plaatsing volgt per 1 januari 
2018. 

Alle medewerkers krijgen vóór de 
kerstdagen hun aanstellingsbrief.



Regelingen
In het overleg van 4 december heeft het bestuur zeven 
regelingen vastgesteld: het Reglement behandeling  
bezwaarschriften, het Treasurystatuut, de Leidraad  
Invordering, de Nota Inkoop en aanbestedingsbeleid, de 
Regeling voorlopige aanslagen, het Mandaatbesluit en het 
Aanwijzingsbesluit Noordelijk Belasting kantoor. Dit betekent 
dat nu alle juridische, financiële en belastingtechnische 
kaders voor het Noordelijk Belastingkantoor vastgesteld zijn.

Belastingapplicatie: gefaseerd en 
gecontroleerd goed in productie
In de afgelopen weken zijn veel 
stappen gezet in de implementatie 
van de nieuwe belastingapplicatie.  
Na een proefmigratie volgde de  
definitieve migratie van de data uit  
zes omgevingen (Hefpunt en de 
 gemeenten Groningen, Ten Boer, 
Delfzijl, Appingedam en Loppersum). 
De data worden streng gecontroleerd 
op juistheid en volledigheid, zowel 
door onszelf als door de accountant. 
Daarnaast vinden er functionele tests 
plaats op de processen in de 
 applicatie. De automatische incasso 

van de maand november kon tijdens 
deze stappen regulier plaatsvinden. 

We hebben besloten de applicatie 
gefaseerd in productie te nemen, met 
als motto ‘gecontroleerd goed’. Samen 
met GouwIT hebben we een tiental 
processen en producten benoemd die 
we met voorrang in productie brengen. 
Dit gaat om de basisprocessen 
waaronder het betalingsverkeer, de 
automatische incasso, de aanslag
oplegging voor 2018, het waarderings
proces van de WOZ, de financiële 

verantwoording, het beheer van 
basisregistratieve gegevens (BRP en 
BRK) en de behandeling van bezwaren, 
correspondentie en kwijtscheldings
verzoeken. De software voor het 
kwijtscheldingsproces is nieuw en zal 
deze week getest worden.  
De uitrol van de functionaliteiten  
ligt ondanks wat kleine hindernissen 
nog op schema. Op woensdag  
20 december krijgen we de nieuwste 
software in de productieomgeving 
beschikbaar, zodat we daar vanaf  
die datum mee kunnen werken.

Kohierplanning 2018
In het Service Level Agreement (SLA) 
tussen het Noordelijk Belastingkan
toor en u als opdrachtgevers staan 
uitgangspunten voor de aanslag
oplegging. Op basis daarvan is een 
kohierplanning voor 2018 gemaakt. 
Daarin staat wanneer we welke 
aanslagen versturen en hoeveel. 
We werken voor het eerst met een 
gecombineerd aanslagbiljet voor alle 
opdrachtgevers (behalve de DAL 
gemeenten). Dit is de pijler onder de 
samenwerking. Dit gecombineerde 
aanslagbiljet gaat voor de gebruikers/
huurders uit in januari en voor de 
eigenaren in februari.

De verschillende aanslagsoorten 
gaan in dezelfde periode uit als in 
2017. Dit betekent dat in september 
80% van de aanslagen is opgelegd.
In het eerste jaar leggen we 99% van 
de belastingopbrengst op (behalve 
bij zuiverings en verontreinigings
heffing bedrijven, daar is het 92%). 
Dit is conform de SLA.
En 95% van de WOZbeschikkingen 
leggen we acht weken na het begin 
van het kalenderjaar op. Dit is 
conform het normeringsstelsel van 
de Waarderingskamer.

Dit is de eerste gezamenlijke 
werkplanning voor het Noordelijk 
Belastingkantoor. We hebben hier 
nog geen ervaring mee opgebouwd. 
De praktijk moet uitwijzen hoe dit 
precies gaat werken. Daarbij wordt 
op dit moment hard gewerkt om 
het Noordelijk Belastingkantoor 
gefaseerd in productie te krijgen. 
Belangrijke processen die nood
zakelijk zijn voor de aanslag
oplegging moeten tijdig gereed  
zijn om deze planning te halen. 



INPAKKEN, ONTSPULLEN, AFSCHEID 
NEMEN, UITPAKKEN
De week van 11 december stond in het teken van afscheid 
nemen en verhuizen. Dozen werden ingepakt, gestickerd en 
gestapeld. Wat weg kon, ging weg, de prullenbak of shredder 
in. Er werden mooie ‘slot’woorden gesproken, meubilair werd 
verkocht voor een goed doel, de barbecue en glühweinpot 
gingen aan. Het logo van Hefpunt werd van het pand 
getakeld. En collega’s namen met allerlei activiteiten afscheid 
van wat achterbleef. Goodbye Taxes, hadden ze het bij 
Groningen genoemd. 

Tijd om er lang bij stil te staan was er niet. De volgende dag 
werden de dozen alweer uitgepakt, werd het nieuwe pand 
verkend, lanceerden we het intranet en de website en zaten 
de nieuwe teams voor het eerst bij elkaar op de werkplek.  
Met een speciaal programma beleefden de medewerkers op 
vrijdag 15 december hun eerste werkdag in het nieuwe pand. 
De verbouwing en inrichting van het pand sluiten aan bij 
Activiteitgericht Werken, het werk en inrichtingsconcept  
van het Noordelijk Belastingkantoor. 



PUBLIEKSCAMPAGNE
“Noordelijk Belastingkantoor? Dat ken ik niet. 
Die envelop kan wel weg!”
Om deze reactie op de eerste envelop van het Noordelijk 
Belastingkantoor te voorkomen, voeren we een brede 
naamsbekendheidscampagne uit. Omdat de eerste  
enveloppen al begin januari op de mat vallen, is de campagne 
gepland vanaf 18 december. U zult de uitingen ongetwijfeld 
tegenkomen: abri’s, advertenties in dag en streekbladen,  
een radiospotje op de regionale omroepen, banners op social 
media en andere uitingen waarin we de komst van het 
Noordelijk Belastingkantoor aankondigen. 
We hebben ook alle gemeenten in ons werkgebied gevraagd 
te helpen hun inwoners goed te informeren. Ze hebben 
allemaal een toolkit gekregen met teksten voor onder meer 

hun website, intranet, social media en gemeentelijke pagina. 
Uiteraard zetten we ook uw communicatiekanalen in,  
in goed overleg met uw communicatieadviseurs.

Website live
In onze dienstverlening en communicatie kiezen we voor  
het uitgangspunt ‘digitaal, tenzij.’ Dit vertaalt zich in  
click – call – face als onze voorkeursvolgorde voor contact  
met de inwoners uit ons werkgebied. Dat vraagt om een 
uitnodigende website met begrijpelijke teksten, waarop je  

de informatie die je zoekt gemakkelijk vindt en diverse zaken 
zelf online kunt regelen en raadplegen. De website die we 
hiervoor hebben ontwikkeld, is op 15 december live gegaan. 
Het digitale loket MijnNoordelijkbelastingkantoor is technisch 
nog in ontwikkeling.



Aanbestedingen

De bestuurders kwamen 
op 4 december voor het 
laatst bij elkaar in 2017. 
De overlegmomenten 
voor 2018 zijn inmiddels 
ingepland. Er is overleg 
gepland op 19 februari, 
23 april, 28 mei, 9 juli, 
10 september, 5 novem-
ber en 3 december.  

BESTUURLIJKE 
AGENDA 2018

Vrijwel alle aanbestedingen zijn 
afgerond. Voor de ondersteuning van 
het KlantContactCentrum gaan we 
werken met Quality Contracts BV, voor 
de print, druk, mail, couverteer en 

scanservices met DataB in Leek.
Twee aanbestedingen lopen nog: die 
voor de deurwaardersdiensten en die 
voor de inhuur van personeel. 

IMPRESSIE COMMUNICATIEMIDDELEN
In de afgelopen maanden hebben we naast de website ook alle andere 
communicatiemiddelen voor de nieuwe organisatie ontwikkeld. 
Visitekaartjes, briefpapier, aanslagbiljetten, intranet, en nog veel meer. 
We zijn er trots op. Hieronder ziet u een impressie van hoe het is geworden.

noordelijkbelastingkantoor.nl

(088) 78 79 000 

Trompsingel 29

9724 DA Groningen

Postbus 88

9700 AB Groningen

noordelijkbelastingkantoor.nl

Onderwerp:

Aanslagbiljet waterschaps- en gemeentelijke belastingen 2018

en/of waardebeschikking

Dhr. R.P. PieterssenPieterssenpark 1285555XX  Groningen

noordelijkbelastingkantoor.nl
(0900) 49 38 837 

Trompsingel 299724 DA Groningen
Postbus 889700 AB Groningen

Subjectnummer123456789210 XX
Aanslagnummer123456789210 XX

Dagtekening5 juli 2018
Vervaldata30 augustus 201814 september 201801 oktober 2018

Gecombineerde aanslagDit aanslagbiljet is voor de belastingen die u betaalt aan uw 

waterschap en aan uw gemeente. Op de achterkant vindt u 

een specifi catie van het te betalen bedrag.Automatische incassoU betaalt uw aanslag in tien termijnen met automatische 

incasso. Wij schrijven het maandbedrag met ingang van 

[maand] af, aan het einde van de maand. 
Ons incassantennummer is: [INCASSANTENNUMMER].

We incasseren van rekeningnummer [REKENINGNUMMER]. 

Klopt dit nummer niet meer? Geef dat dan zo snel 

mogelijk aan ons door. U kunt het direct zelf aanpassen in 

MijnNoordelijkbelastingkantoor op onze website. U kunt 

ook gebruikmaken van het contactformulier op onze site. 

Of u belt ons.Als het aanslagbedrag verandert, bijvoorbeeld door 

kwijtschelding of vermindering, passen wij het maandbedrag 

automatisch aan.
Digitaal regelenOp MijnNoordelijkbelastingkantoor op onze website regelt 

u uw belastingzaken wanneer het u uitkomt. U kunt hier uw 

gegevens wijzigen, uw aanslag en betalingsgegevens inzien, 

direct betalen met iDeal, een vraag stellen, bezwaar indienen, 

kwijtschelding en een betalingsregeling aanvragen. Om in te 

loggen heeft u een DigiD nodig.

Ontvangt u uw aanslag liever digitaal? Meld u dan aan bij 

MijnOverheid en vink Noordelijk Belastingkantoor aan. 

U ontvangt dan geen papieren aanslagen meer van ons.
90% betaalt op tijdWilt u ook op tijd betalen? Zorg er dan voor dat u aan het eind 

van de maand voldoende saldo op uw rekening heeft voor de 

afschrijving. Zo bespaart u rente en kosten die wij u in rekening 

brengen als u te laat betaalt. De rente berekenen wij over de 

periode tussen de vervaldatum en uw betaaldatum. 
Bezwaar indienenAls u vindt dat de aanslag of de WOZwaarde onjuist is, kunt 

u binnen zes weken na dagtekening van de aanslag bezwaar 

bij ons indienen. Dit kan op MijnNoordelijkbelastingkantoor, 

via het contactformulier op onze website of schriftelijk. Op 

onze website vindt u alle informatie over het indienen van een 

bezwaarschrift.
Kwijtschelding aanvragenKunt u het aanslagbedrag niet betalen? Vraag dan 

kwijtschelding aan. Op onze website leest u hoe dat werkt.
Vragen
Op onze website vindt u veel informatie. Vindt u het 

antwoord op uw vraag daar niet? Stel uw vraag dan via 

MijnNoordelijkbelastingkantoor of het contactformulier op 

onze site. U kunt ons ook bellen.

noordelijkbelastingkantoor.nl

 

WOZ-waarde  Aanslagbedrag

Waardebeschikking 2018, waardepeildatum 01012018 
Zie specifi catie op

Diverse objecten 

achterkant

Waterschapsbelastingen* 

 
  € 318,78

Gemeentelijke belastingen* 

 
  € 638,15

* De specifi catie van deze belastingen vindt u achterop dit biljet.

Totaalbedrag van deze aanslag 

 
 € 953,93

Postbus 88, 9700 AB Groningen

Trompsingel 29
9724 DA Groningen

Postbus 88
9700 AB Groningen

(088) 78 79 000

noordelijkbelastingkantoor.nl

Naam
funtie

06 – 00 00 00 00 
xxxx.xxxxxxxxx@noordelijkbelastingkantoor.nl
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Verjaardagen

14
mei

3
juni

20
mei

8
juni

27
mei

22 
juni

Bas van Komen

Dennis van der ...

Janet de Boer

Mireille Scholten

Antje de Rooij

Brenda Pastoraat

Zoek personen op naam of expertise

Janet de boer

Dennis van der Kamp

Mireille Scholten

Bas van Komen

Antje van Rooij

Brenda Pastoraat

Start de rondleiding

Vul je profi el in

Deel je startpagina in

Stel je vragen?

Aan de slag

Agenda

Vergaderen nieuw pand
18 mei 2017

Overleg communicatieteam
20 mei 2017

Lunch met de afdeling
25 mei 2017

Vergaderen nieuw pand
18 mei 2017

Overleg communicatieteam
20 mei 2017

Nieuws

Gendam sim nosapis cum
18 mei 2017

offi cim nos sitiAborionse namus 
20 mei 2017

volorem non repedi autem a 
25 mei 2017

Uit de OR

Sum que quidebit omnia venis 
voloreperum et et lit facepudiae 
omnis cor aceatur, saped quata-
tum verro dolorru mquat.

Fersperati nos sinullandi volupta 
ssequuntemo maio qui vella con

Aue dolesequo quo id et dolup-
ta quatinctios enimagnatur sa 
venem harchilit untur, simos

Et hitate nos magnim ab inis co-
nem. Nequam, quam eosam sunt 
offi cil incide nihit re non ni sam 
sum expel eictat.
Cesenis acepel ea cuptas del es-
sim nobit verior andelic tem. Nam 
rem et utae offi c tem ni berspic 

Sum que quidebit omnia venis 
http://oloreperumeit facepudiae.nl

Sum que quidebit omnia venis 
http://oloreperumeit facepudiae.nl

Sum que quidebit omnia venis 
http://oloreperumeit facepudiae.nl

Sum que quidebit omnia venis 
http://oloreperumeit facepudiae.nl

Sum que quidebit omnia venis 
http://oloreperumeit facepudiae.nl

Hallo Petra, plaats een bericht of stel een vraag

Zoek collega’s

Handige links
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