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Inleiding 
Als gevolg van een fout in de berekening van het tarief OZB-woningen is een quickscan uitgevoerd door de medewerkers 
van de interne auditfunctie (pijler van het team Strategie, Financien en Control) naar de feiten en omstandigheden hoe dit 
heeft kunnen gebeuren.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Aanleiding  
Eind februari 2021 is door een inwoner van de gemeente Woerden een klacht ingediend over onder andere de hoogte 
van de OZB. Uit een eerste onderzoek is vervolgens gebleken dat bij de berekening van de OZB-tarieven een vergissing 
is gemaakt.  
 
“Waar leidt deze vergissing toe? 
- Financieel nadeel voor de eigenaren van woningen; 
- Kans op het onjuist informeren van de raad; 
- Imagoschade voor twee gemeenten”. 
 
Gezien de impact is het belangrijk om vast te stellen wat de oorzaak is van deze vergissing en welke maatregelen 
eventueel kunnen worden genomen om dit soort vergissingen in de toekomst te voorkomen. Daartoe is door de 
medewerkers van de interne auditfunctie een quickscan uitgevoerd. 
 
Conclusie quickscan interne auditfunctie  
De medewerkers van het team Gegevensbeheer waren en zijn volledig op de hoogte van de afgesproken en 
noodzakelijke controles rond de berekening van de OZB-tarieven, ook al blijkt dit niet volledig uit de beschrijving van het 
proces. Het interne controleplan laat zien dat controle weldegelijk op de agenda staat bij het team Gegevensbeheer. De 



controle van de eerste berekening van het tarief is volgens twee medewerkers uitgevoerd, echter is niet zichtbaar 
gemaakt door de medewerkers dat deze controle is uitgevoerd. Door het ontbreken van deze vastlegging kan dus 
achteraf niet worden vastgesteld dat de controle heeft plaatsgevonden. Bij de definitieve berekening is aangegeven door 
de medewerkers van Gegevensbeheer dat deze controle niet/onvoldoende is uitgevoerd. De oorzaak ligt meer in de 
samenloop van omstandigheden die geleid hebben tot het niet goed uitvoeren van de benodigde controles. De hoge 
werkdruk en het thuiswerken zijn daarbij de belangrijkste factoren.  
 
Van belang is dat de procesbeschrijvingen door het team Gegevensbeheer worden geactualiseerd naar aanleiding van de 
actuele risico’s en dat er een intern controle jaarplan wordt opgesteld (waarin de stappen uit de procesbeschrijving zijn 
verwerkt). De procesbeschrijving en het interne controleplan moeten worden vastgesteld door de teammanager. 
Onderstaande aanbevelingen moeten expliciet een plek krijgen in deze documenten. Opgemerkt dient te worden dat ook 
al was de procesbeschrijving op een aantal punten adequaat opgesteld, dan had de vergissing nog gemaakt kunnen 
worden. Bij hoge werkdruk neemt de kans toe dat medewerkers van procedures gaan afwijken. Essentieel is om altijd, 
ook bij een hoge werkdruk, vast te houden aan de afgesproken controles. Het team Gegevensbeheer pakt dit momenteel 
voortvarend op. Om het totale proces duurzaam te verbeteren, is zoals bekend de Taskforce GRIP ingesteld.  
 
Aanbevelingen  

  Expliciet in de procesbeschrijving opnemen dat dat de achterliggende berekeningen door Financiën moeten 
worden gecontroleerd op volledigheid en aansluiting met de begroting, inclusief de vastlegging en wie de controle 
uitvoert. Verder is aan te bevelen om samen met de softwareleverancier van het belastingpakket de 
mogelijkheden te onderzoeken om deze stap in het systeem in te brengen. Nu worden deze berekeningen in 
Excel gedaan. 

  Onderzoeken hoe een inschatting van de opbrengst van de objecten die nog in onderzoek zijn meegenomen, 
kunnen worden opgenomen in de hierboven beschreven controle berekening. 

  Bij elk collegevoorstel ter vaststelling van nieuwe tarieven moet een bijlage worden opgenomen waaruit 
onomstotelijk blijkt dat de berekeningen juist en volledig zijn. Deze PDF bijlage dient zichtbaar digitaal 
geparafeerd te zijn door de verantwoordelijke van het team Gegevensbeheer en door Financiën. 
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