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Op 3 juli 2016 ondertekenden bestuur-
ders van de gemeente Groningen en 
de drie noordelijke waterschappen  
de Gemeenschappelijke Regeling 
Noordelijk Belastingkantoor.  
Vanaf 1 januari 2018 voert deze nieuwe 
organisatie de belastingtaken voor hen 
uit. Het Noordelijk Belastingkantoor 
heft en int belastingen voor de 
waterschappen Hunze en Aa’s, 
Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân 
en voor de gemeenten Groningen, 
Delfzijl, Appingedam, Loppersum en 
Ten Boer. Ook verzorgt ze de WOZ- 
waardebepaling. 

Noordelijk Belastingkantoor opgericht: 
heffing, inning en waardebepaling voor lokale belastingen toekomstbestendig 

voor gemeenten in Noord-Nederland

De naam Hefpunt is verdwenen.
Andere gemeenten kunnen ook 
aansluiten. Met dit bulletin informeren 
we u over het Noordelijk Belasting-
kantoor en attenderen we u op de 
mogelijkheden en voordelen die  
deze nieuwe organisatie uw gemeente 
kan bieden.

Het Noordelijk Belastingkantoor 
bundelt kracht en kennis en levert 
efficiencyvoordelen en besparing op. 
De oprichters zijn er daardoor van 
verzekerd dat de heffing en inning van 
hun belastingen toekomstbestendig 

is. De kwaliteit en continuïteit van de 
uitvoering worden groter, de organi satie 
wordt robuuster, medewerkers krijgen 
de kans om zich meer te ontwikkelen 
en de besparing is structureel. In dit 
bulletin leest u hier meer over.

Wilt u meer informatie, op  
de hoogte blijven van de ont-
wikkelingen of direct met ons  
in gesprek over aansluiting van 
uw gemeente? 
Neem dan contact op met 
Paulien Geerdink, directeur 
Noordelijk Belastingkantoor.  
Zij is te bereiken via paulien.
geerdink@noordelijkbelasting-
kantoor.nl of 06 - 55 25 20 79.

noordelijkbelastingkantoor.nl.

MEER INFORMATIE EN 
CONTACTGEGEVENS

V.l.n.r.: bestuurders Jan Batelaan, Bé de Winter, Ton Schroor en Eisse Luitjens



“ Gemeenten en waterschappen: 
 we bundelen onze krachten.”

Als overheden kijken we continu hoe 
we efficiënter kunnen werken en waar 
we kosten kunnen besparen. Dan 
moet je soms koudwatervrees over-
winnen en over je eigen grenzen heen 
durven kijken. Met de oprichting van 
het Noordelijk Belastingkantoor 
investeren we in de toekomst. Toe-
nemende digitalisering, koppeling van 
gegevensstromen en mogelijke 
uitbreiding van het lokale belasting-

gebied gaan meer vragen van ICT- 
systemen. Om die uitdaging aan te 
kunnen en betaalbaar te houden, is 
het bij elkaar brengen van kennis en 
massa van groot belang. Gezamenlijk 
kunnen we investeren in goede 
oplossingen. Daar profiteren de 
inwoners van ons werkgebied en  
onze medewerkers van.

Samen een organisatie besturen 
betekent ook ‘loslaten’. Maar belasting 
innen is niet zo spannend. Water-
schappen en gemeenten blijven hun 
eigen belastingbeleid maken. In het 
gemeenschappelijke bestuur 
 bespreken we alleen de uitvoering.  
De ervaringen van het afgelopen jaar 
leren ons dat gemeente en water-
schap elkaar hierin prima weten te 
vinden.

In het land zijn al veel samenwer-
kingsvormen op belastinggebied. 
Circa 150 gemeenten zijn daarbij  
aangesloten en dat aantal groeit.  
Nu hebben we in het Noorden ook 
deze stap gezet.

Ton Schoor, 
wethouder gemeente  
Groningen en voorzitter bestuur 
Noordelijk Belastingkantoor

WAT KAN HET NOORDELIJK BELASTINGKANTOOR 
VOOR GEMEENTEN BETEKENEN?
Het Noordelijk Belastingkantoor kan 
voor alle gemeenten in het noorden

•  de lokale belastingen heffen en 
innen,

•  het daarvoor benodigde  
gegevensbeheer verzorgen en

•  de waardebepaling doen in het 
kader van de Wet WOZ.

Ook gemeenten die na 1 januari 
2018 toetreden behalen een fors 
efficiencyvoordeel. Bij andere 

belastingsamenwerkingen liep  
dat bij gemeenten die in een vroeg 
stadium aanhaakten op tot een 
besparing van 30% van de  
uitvoeringskosten.
Hoe meer partijen meedoen,  
hoe groter het gezamenlijke 
efficiencyvoordeel is. Uiteraard 
profiteren de nieuwe deelnemers 
ook van de andere genoemde 
voordelen van deze samenwerking.

Kwijtschelding
Net als Hefpunt verzorgt deze 
nieuwe organisatie ook de 
 afhandeling van kwijtscheldings-
aanvragen. Dit deed Hefpunt al  
voor meer dan 30 gemeenten.  
Deze dienst verlening zet het 
 Noordelijk  Belastingkantoor voort.

We nodigen andere gemeenten graag 
uit de mogelijk heden van toetreding 
tot het Noordelijk Belastingkantoor te 
bespreken. Wij zijn ervan overtuigd  
dat door meer samenwerking ook uw 
gemeente kosten kan besparen en 
kan profiteren van een gezamenlijke 
aanpak.

Ton Schroor en Bé de Winter

Bé de Winter, 
voorzitter dagelijks bestuur 
Hefpunt en vice-voorzitter bestuur 
Noordelijk Belastingkantoor



Het Noordelijk Belastingkantoor is een uitvoerings-
organisatie en dus beleidsarm. De deelnemende organisa-
ties bepalen zelf hun beleid inzake belastingen. Daarom  
is op basis van de criteria ‘simpel, praktisch en slagvaardig’ 
gekozen voor de gemeenschappelijke regeling in de  
vorm van een Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO).

In het bestuur zit namens iedere initiatiefnemer één lid. 
Het bestuur besluit op basis van ‘one man, one vote’ en 
moet bij een aantal onderwerpen unaniem zijn, bijvoor-
beeld als het gaat om toe- en uittreding, financiële zaken 
en het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.

TOETREDING MOGELIJK 
PER 1 JANUARI 2019
Ervaring bij andere belasting-
samenwerkingen leert dat de 
voorbereidingen voor aansluiting van 
een nieuwe gemeente ongeveer een 
jaar in beslag nemen. Dat betekent 
dat aansluiten op zijn vroegst per  
1 januari 2019 mogelijk is. Dit kan op 
verschillende manieren.

•  U kunt toetreden tot de Gemeen-
schappelijke Regeling. In dat geval 
kunt u kiezen uit twee varianten:  
uw bestuur krijgt een plek in het 
bestuur van het Noordelijk  
Belastingkantoor of uw bestuur laat 
zich daarin vertegenwoordigen door 
een bestaand bestuurslid.

Bedrijfsvoeringsorganisatie 
& bestuur

•  Het Noordelijk Belastingkantoor is 
gevestigd aan de Trompsingel 29 in 
Groningen.

•  De inwoners van gemeenten in 
 Noord-Nederland krijgen hun aanslag 
waterschaps belastingen van deze 
nieuwe organisatie.

•  De inwoners van de gemeenten 
 Groningen en Ten Boer krijgen van het 
Noordelijk Belastingkantoor een gecom-
bineerde aanslag voor de gemeentelijke 
en waterschapsbelastingen.

•  Het Noordelijk Belastingkantoor verzorgt 
kwijtscheldingsdienstverlening aan meer 
dan 30 gemeenten.

VANAF 1 JANUARI 2018

•  U kunt een dienstverleningsovereen-
komst aangaan. In dat geval sluit u 
een contract af voor de diensten en 
is er geen bestuurlijke afvaardiging.



In Nederland komen steeds meer 
samenwerkingen op het gebied  
van lokale belastingen. Die samen-
werkingsambitie is geworteld in 
onder meer het Bestuursakkoord 
Water van 2010. Daarin staat dat Rijk, 
gemeenten, waterschappen en 
drinkwaterbedrijven zich moeten 
beperken tot hun kerntaken en dat 
de lokale lastendruk zoveel mogelijk 
moet worden beperkt. Er zijn steeds 
minder middelen beschikbaar om al 
onze taken uit te voeren. De oproep 
aan lokale overheden is om dit te 
tackelen door samenwerking te 
realiseren.

Daarnaast staan deze organisaties  
stuk voor stuk voor de opgave om hun 
dienstverlening te laten aansluiten bij 
de eisen en wensen van nu en straks. 
Door de steeds verdergaande digitali-
sering is dit vooral een uitdaging op 
het gebied van ICT, kennisontwikke-
ling en innovatie. Ook deze opgave 
bieden we alleen het hoofd als we de 
krachten bundelen.

In 2007 hebben de drie noordelijke 
waterschappen het samenwerkings-
verband Hefpunt opgericht. Door de 
aanslagen in grotere volumes op te 

OPROEP AAN LOKALE OVERHEDEN: 
‘TACKLE DE UITDAGING DOOR SAMENWERKING’
over de achtergrond van de samenwerkingsambitie

leggen, realiseerde Hefpunt aanzienlijke 
efficiencywinst voor hen. Om die winst 
verder te vergroten, is vanaf de start 
gezocht naar mogelijkheden om de 
samenwerking te verbreden met 
gemeenten. Onderzoek wijst namelijk 
uit dat belastingsamenwerkingen met 
zowel waterschappen als gemeenten 
de grootste financiële en maatschap-
pelijke voordelen hebben.

Bij de gemeente Groningen liet een 
doorlichting in 2013 zien dat samen-
werking synergievoordeel zou kunnen 
opleveren en bij zou dragen aan de 
organisatiedoelstelling van dat 
moment. Aanbeveling was dit nader 
te onderzoeken. Dat was aanleiding 
voor de gemeente om contact te 
zoeken met Hefpunt.

In september 2014 besloten  
Hefpunt en de gemeente Groningen 
een eerste onderzoek te doen naar 
een mogelijke samenwerking. In die 

Wilt u meer informatie, op  
de hoogte blijven van de ont-
wikkelingen of direct met ons  
in gesprek over aansluiting van 
uw gemeente? 
Neem dan contact op met 
Paulien Geerdink, directeur 
Noordelijk Belastingkantoor.  
Zij is te bereiken via paulien.
geerdink@noordelijkbelasting-
kantoor.nl of 06 - 55 25 20 79.
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fase zijn voor beide partijen de 
voor- en nadelen globaal onderzocht. 
De uitkomsten waren positief.  
Daarom besloten de besturen tot  
een diepgaander onderzoek. Ook dat 
liet zien dat alle partijen door samen 
te werken sterker staan én structureel 
een aanzienlijke besparing realiseren 
door de efficiencyvoordelen die 
samenwerking oplevert. In de zomer 
van 2016 zeiden de besturen van 
zowel de gemeente Groningen als de 
drie waterschappen dan ook ‘ja’ tegen 
de oprichting van het Noordelijk 
Belastingkantoor.


