
  

Bestuur 

 

Onderwerp: Wijziging/aanpassing SLA Noordelijk Belastingkantoor 

Vergadering d.d.   03-12-2018 

Agendapunt 8 

Status Besluitvormend 

Opgesteld door Marco Bos  

Afgestemd met MT Noordelijk Belastingkantoor, controllers deelnemers 

Routering stuk   

Openbaar Ja 

Registratienummer   

Bijlagen SLA ter inzage beschikbaar 

 

 

 

Het Bestuur besluit  

 
in te stemmen met de gewijzigde Service Level Agreement (SLA) Noordelijk Belastingkantoor inclusief 

bijbehorende bijlagen. 

 

 

Inleiding 

Er is een opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol tussen de bedrijfsvoeringsorganisatie het Noordelijke 
Belastingkantoor en de gemeente Groningen, Wetterskip Fryslân, waterschap Noorderzijlvest en waterschap 
Hunze en Aa’s. 
 

Daarbij worden kwaliteitseisen gesteld aan de uitvoeringstaken rondom de gemeentelijke- en 
waterschapbelastingen. En er zijn vanuit het Noordelijk Belastingkantoor gegevens nodig om te kunnen 
voldoen aan de gestelde uitvoeringstaken met bijbehorende kwaliteitseisen. Dit is eind 2017 vastgelegd in de 
vorm van onderlinge afspraken in een Service Level Agreement (SLA). Het betreft de onderlinge afspraken over 
de dienstverlening op het gebied van de heffing en inning van belastingen, rechten, retributies en 
bestandsbeheer. Deze SLA is ingegaan op 1 januari 2018. 
 
Als gevolg van de invlechting van de gemeente Haren en Ten Boer ontstaat er een nieuwe situatie waardoor 
het nodig is om de SLA aan te passen. Daarnaast is er op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar de 
behoefte om de SLA op een beperkt aantal andere punten ook aan te passen. 
 
 
 
 
 



  

Ten opzichte van de huidige SLA worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 
- In artikel 11 Meerwerk: Opnemen van een clausule dat in het geval de juridische kosten voor een 

betreffende zaak hoger dan € 25.000 zijn dat dan de deelnemer zelf de volledige kosten draagt. 
  
 In de begroting 2019 van het Noordelijk Belastingkantoor is een bedrag opgenomen van          € 

25.000 voor juridische kosten. Voor de reguliere juridische kosten is dit voldoende, maar in het geval 
zich een zaak voordoet waarbij de kosten hoger zijn dan dit budget dan is het te rechtvaardigen om 
deze kosten te laten betalen door de betreffende deelnemer waar de zaak zich afspeelt. 

 
 

- Bijlage 1: 
o Aanpassing tabel 1 ivm Haren en Ten Boer 

De aanpassing heeft betrekking op de extra diensten die in de nieuwe situatie van toepassing 
zijn. 

o Aanpassing tabel 3 ivm termijn afdoening kwijtschelding en klantcontacten (openingstijden 
en vervallen portal) 

 De termijnen voor het afdoen van de kwijtschelding worden aangesloten op de  huidige 
werkwijze met het inlichtingenbureau. Voor klantcontacten worden de actuele  openingstijden 
opgevoerd en kan een zin komen vervallen omdat in die situatie voor  een alternatieve werkwijze is 
gekozen. 
  

- Bijlage 5: 
  Aanpassing tabel 7 ivm aansluiten Haren en Ten Boer 
  De aanpassing heeft betrekking op de extra diensten die in de nieuwe situatie van  
 toepassing zijn. 

 
Beoogd effect 

Deze overeenkomst vormt de operationele grondslag om samen het beoogde optimale maatschappelijke 
resultaat te kunnen realiseren en definieert daartoe de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de te leveren 
producten en diensten door het Noordelijk Belastingkantoor en de deelnemers in hun rol van toeleverancier.  
Deze SLA betreft een dynamisch document dat jaarlijks wordt besproken met de deelnemers, waarbij ruimte 

bestaat om eventuele aanpassingen door te voeren. 

 

Argumenten 

Om te kunnen sturen vanuit alle betrokken actoren op alle kwaliteitsaspecten (normen en eisen) is het 

noodzakelijk om deze afspraken vooraf met elkaar af te stemmen en vast te stellen.  

 

Gevoeligheden, risico’s en kanttekeningen 

N.v.t. 

 

Uitvoering / vervolg 

Bij een instemmend besluit kan de gewijzigde SLA ter ondertekening worden voorgelegd aan de (secretaris-) 

directeuren van de deelnemers.  

 

Communicatie 

De communicatie zal plaatsvinden via de reguliere kanalen. 

 


