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Insaam BV 

Geschiedenis  
Insaam BV (voortaan Insaam) verzorgt het innen van de waterschapsbelasting en onroerend 
goedbelasting voor waterschappen en gemeenten. Insaam is in 2007 opgericht door een 
aantal gemeenten en waterschappen. De initiatiefnemer van de oprichting van Insaam BV, 
Hans van der Ploeg, is algemeen directeur. Hans zag als controlerend accountant van een 
aantal gemeenten en waterschappen dat de door de burgers verschuldigde belastingen niet 
overal even goed en tijdig werden geïnd. De belangrijkste doelstelling van Insaam bij 
oprichting door de deelnemende gemeenten en waterschappen was, naast natuurlijk het juist 
en tijdig innen, efficiencywinst te behalen door grote aantallen belastingaanslagen te innen. 
De aandelen van de BV zijn in handen van de deelnemende gemeenten en waterschappen. 
 
De opbrengsten van Insaam bestaan uit een vaste bijdrage van de waterschappen en 
gemeenten per belastingplichtige en een percentage van het alsnog geïnde bedrag van 
wanbetalers. 

Cultuur en managementstijl  
Bij Insaam werken mensen die het belangrijk vinden om de inning van de aan burgers, 
bedrijven en andere instellingen opgelegde belastingen zo goed mogelijk te innen tegen een 
redelijk tarief. Insaam  is een organisatie met een financieel-economisch getinte sturing en 
de werkprocessen zijn gestandaardiseerd . 
De ontwikkelingen op het gebied van administratieve dienstverlening en ondersteuning van 
incassoprocessen zijn door de nieuwe mogelijkheden van de informatietechnologie talrijk. Dit 
betekent onder meer dat van medewerkers gevraagd wordt om regelmatig cursussen te 
volgen op het gebied van automatisering om het werk efficiënter te kunnen uitvoeren.  
De algemeen directeur,  Hans van der Ploeg, stuurt sterk op efficiency en houdt de 
afdelingshoofden verantwoordelijk voor de behaalde resultaten. 

Strategie  
In overleg met deelnemende gemeenten en waterschappen en het personeel is het 
strategisch profiel in 2015 aangescherpt. De missie van Insaam is:  
 
Kwalitatief goed en op respectvolle wijze belastingaanslagen opleggen en innen voor 
waterschappen en gemeenten in Nederland, tegen de laagst mogelijke maatschappelijke 
kosten.  
 
De visie is: “het behalen van efficiencyvoordelen door slim samenwerken”. 
 
De doelen van Insaam luiden als volgt: 

• Lage bedrijfskosten 
• Realiseren van aanslagen en inningen conform wet- en regelgeving 
• Voorkomen van bezwaar- en beroepsprocedures 
• Tijdig versturen van aanslagen  
• Tijdig innen van bedragen  
• Realiseren van goede samenwerking met waterschappen en gemeenten  
• Groei van het aantal waterschappen en gemeenten waarmee wordt samengewerkt. 

 
Kritische succesfactoren van Insaam zijn: 

• Het tijdig innen van de belastingenaanslagen 
• Het juist innen van de belastingaanslagen conform de wet- en regelgeving 
• Volledige bezetting van de afdelingen 
• Kostenbewustzijn 
• Kennis van de medewerkers van automatisering 
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• Juistheid van de basisgegevens van belastingplichtige burgers die tijdig worden 
aangeleverd 
 

In de Service Level Agreements (SLA’s) met de waterschappen en gemeenten zijn 
afspraken vastgelegd over het kwaliteits- en kwantiteitsniveau van de dienstverlening, 
onderlinge informatievoorziening en verantwoordelijkheden.  
Doelstellingen die zijn vastgesteld in de SLA zijn onder andere: 

• Binnen een half jaar na ontstaan van de belastingschuld moet de aanslag aan de 
belastingplichtige zijn opgelegd. (tijdig, volledig en juist). 

• Bezwaar- en verzoekschriften van belastingplichtigen worden binnen vijf dagen 
afgedaan of bevestigd via een ontvangstbevestiging. 

• Invorderingsmaatregelen worden maximaal binnen twee maanden na het verstrijken 
van de laatste vervaldatum opgestart. 

• Kwijtscheldingsaanvragen worden beoordeeld binnen acht weken. 
• Het 100 % volledig en juist in stand houden van de basisgegevens voor de 

heffingsadministratie door de gemeenten en waterschappen en tijdig doorgeven van 
de basisgegevens aan Insaam. 

• Betaling door gemeenten en waterschappen binnen 30 dagen van de verschuldigde 
vergoedingen aan Insaam. 

 

Toekomst  
Insaam hoopt in de toekomst ook andere soorten belastingen te kunnen innen. Dit zal 
betekenen dat niet alleen de waterschapsbelasting en onroerendzaakbelasting, maar ook 
bijvoorbeeld de afvalstoffenheffingen van verschillende gemeenten door Insaam geïnd zullen 
worden. Hierdoor zullen er wederom meer schaalvoordelen kunnen worden behaald. Het is 
dan bijvoorbeeld mogelijk om de kosten van de deurwaarders te verminderen omdat er dan 
voor verschillende belastingen en heffingen één keer een deurwaarder naar de 
belastingplichtige kan worden gestuurd.  

Bedrijfsorganisatie 
Bij Insaam ressorteren onder de algemeen directeur, Hans van der Ploeg, vier 
organisatieonderdelen, te weten: 

- het Bedrijfsbureau (7 medewerkers) 
- het Klant Contact Centrum (KCC) (30 medewerkers) 
- de afdeling Heffen (20 medewerkers) 
- de afdeling Innen (20 medewerkers) met een subafdeling Dwangvordering waar 7 

deurwaarders werken. 
Deze organisatie onderdelen worden elk geleid door een afdelingshoofd. 
 
De algemeen directeur wordt ondersteund door een secretariaat. Verder ressorteren onder 
de algemeen directeur de stafafdelingen ICT/ Applicatiebeheer , Personeelszaken, 
Financiën/Control en de Juridische afdeling. 
Bij Insaam werken in totaal 95 medewerkers (75,1 Fte’s), waarvan bij de bovengenoemde 
stafafdelingen 18 medewerkers.  
 

Automatisering 
Insaam is in hoge mate geautomatiseerd. Dit betekent dat de belastingheffingen voor 
burgers en bedrijven en de controles hierop op geautomatiseerde wijze worden uitgevoerd. 
Insaam gebruikt een ERP-systeem dat geïmplementeerd is met hulp van een bekende 
softwareleverancier. Deze softwareleverancier voert het functionele onderhoud op de 
applicaties voor Insaam uit. De afdeling ICT/ Applicatiebeheer  is verantwoordelijk voor het 
operationele beheer van de systemen.  
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Door het ERP-systeem zijn de voor de belastingheffing benodigde basisbestanden, de 
transactieverwerking, de verwerking van de betalingen en de financiële administratie volledig 
geïntegreerd. 
 
Voor juiste, tijdige en volledige belastingheffing is de kwaliteit van de basisbestanden van 
Insaam van groot belang. Hiervoor moet de invoer van de gegevens betrouwbaar zijn. 
Immers onbetrouwbare input leidt tot onbetrouwbare output. Door fouten in de 
basisbestanden en de input zullen belastingaanslagen onterecht zijn en kunnen meer 
belastingplichtigen bezwaarschriften indienen of met klachten komen bij Insaam. Dit is niet 
bevorderlijk voor de tijdige afwikkeling van de belastingheffing. 
 

Bedrijfsprocessen 
Bedrijfsbureau 
Het Bedrijfsbureau verzorgt onder andere de planning van de werkzaamheden en de 
berekeningen voor de onderbouwing van de tarieven die voor de diensten van Insaam in 
rekening worden gebracht. 

Het Klant Contact Centrum 
De afdeling Klant Contact Centrum houdt zich bezig met het klantcontact. De medewerkers 
van deze afdeling beantwoorden vragen van belastingplichtigen, handelen klachten af en 
geven uitleg over de mogelijkheden om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen opgelegde 
belastingaanslagen. Ook geeft deze afdeling Informatie over de mogelijkheid om 
kwijtschelding aan te vragen van opgelegde belastingaanslagen.  
Indien een belastingplichtige een aanmaning heeft gehad van Insaam dan wordt het 
klantencontact verder afgehandeld door de afdeling Innen.  
 
Heffen 
Bij de afdeling Heffen worden de belastingaanslagen geproduceerd en verstuurd naar de 
belastingplichtigen.  
De afdeling behandelt ook de bezwaren en het kwijtschelden van aanslagen binnen de 
kaders die zijn aangegeven door de gemeenten en waterschappen. 
Op basis van de onderstaande gegevens van externe partijen wordt berekend welk bedrag 
een belastingplichtige aan heffing verschuldigd is: 
 
Kadaster: Maandelijkse mutatiebestanden per belastingplichtig object (ingedeeld per 
waterschap).  
Basisregistratie personen: De mutaties in de Basis Registratie Personen van gemeenten 
komen in een centrale database van de RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) terecht. 
Insaam heeft hier een account en dagelijks worden de mutaties van de RvIG 
geautomatiseerd opgehaald. 
Waterbedrijven: Bestanden met het afgerekende waterverbruik over de afgelopen periode. 
Waterschappen: De wijzigingen in het kwijtscheldingsbeleid en nieuwe verordeningen. 
Hierin is bijvoorbeeld informatie opgenomen over de belastingtarieven die behoren bij 
gebouwd/onbebouwd/natuur. Ook leveren zij kaarten (bestanden) aan met de indeling van 
natuur en ongebouwde percelen. 
Gemeenten: De bestanden met gemeentelijke aanslaggegevens, wijzigingen in het 
kwijtscheldingsbeleid en de eigenaren per 1 januari. De WOZ-waardes van onroerende 
goederen worden eens per jaar aangeleverd en de mutaties maandelijks.  
 
Na het bepalen van de hoogte van de verschuldigde belastingen krijgt door Insaam de 
belastingplichtige een brief met daarin de belastingaanslag van de verschuldigde belasting. 
De belastingaanslagen kunnen worden betaald door overmaken van het verschuldigde 
bedrag in één keer of per automatische incasso worden geïnd in maximaal 10 termijnen na 
het opleggen van de aanslag.  
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Innen  
De afdeling Innen (debiteurenbeheer) zorgt voor de verwerking van de betalingen. Deze 
afdeling kan een betalingsregeling overeenkomen als de betaling van de belasting 
problemen oplevert bij een belastingplichtige. Daarnaast stuurt deze afdeling herinneringen, 
aanmaningen en dwangbevelen als dit nodig blijkt te zijn. In het uiterste geval regelt deze 
afdeling beslag op bezittingen van een belastingplichtige. Dit uiteraard allemaal volgens de 
voorschriften van de gemeenten en waterschappen. 
 
Innen en terugbetalingen (storneringen) 
De medewerkers van de afdeling Innen incasseren maandelijks de verschuldigde bedragen 
van de belastingplichtigen nadat toestemming voor automatische incasso is  gegeven. Zij 
doen dit door middel van de inningsmodule van het ERP-systeem. De medewerkers van de 
afdeling Innen ontvangen hierna een bevestiging van de bank voor de ontvangsten en een 
overzicht van de storno’s (=terugbetalingen) die hebben plaatsgevonden. Als de 
belastingplichtige niet akkoord is met de incasso kan de belastingplichtige deze incasso zelf 
binnen 56 dagen na afschrijving van de bankrekening storneren. Een medewerker van de 
afdeling Innen storneert zelf geïncasseerde bedragen als een klant een terechte klacht heeft 
ingediend over een incasso. Deze klacht moet terecht zijn bevonden door de subafdeling 
Kwijtschelding van het Klant Contact Centrum.  
De betalingen die niet via automatische incasso lopen worden elke dag ingelezen door een 
medewerker van de afdeling Innen. In het bankbestand komen veel betalingen voor die niet 
direct door de computerprogrammatuur gekoppeld kunnen worden aan een opgelegde 
aanslag of belastingplichtige. Deze categorie betalingen wordt handmatig beoordeeld door 
een medewerker van de afdeling Innen. De verwerking hapert bijvoorbeeld doordat 
betalingen door iemand anders dan de belastingplichtige zijn gedaan of doordat onjuiste 
bedragen betaald zijn.  
 
Aanmanen en dwangvordering 
Herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen worden automatisch aangemaakt door de 
ERP-programmatuur volgens een vaststaande planning. De bestanden worden op dinsdag 
aangemaakt, op woensdag wordt de print gecontroleerd (de aantallen en het totaalbedrag) 
en op zaterdag wordt de brief verstuurd. De uiterlijke betaaldatum voor de belastingplichtige 
is 10 dagen na de levering van de brief. De kosten voor de aanmaning en het dwangbevel 
zijn gerechtelijk vastgesteld. De kosten voor het dwangbevel zijn afhankelijk van de hoogte 
van het invorderingsbedrag. 
De ERP-programmatuur genereert een uitdraai met een totaaloverzicht van de aanmaningen 
en dwangbevelen gespecificeerd per gemeente en waterschap met de kosten per 
aanmaning dan wel dwangbevel en de hoogte van de openstaande post.  
 
Beslaglegging 
Na het dwangbevel wordt over gegaan tot beslaglegging. Er zijn zeven deurwaarders 
werkzaam bij Insaam, die ieder in een eigen regio hun werk doen. De deurwaarders 
versturen eerst nog een tweede dwangbevel om de belastingplichtige tot betalen te 
bewegen.  
Na ontvangst van de dwangbevelen kunnen belastingplichtigen reageren en 
betalingsregelingen treffen bij de afdeling Innen. Reacties van achterstallige debiteuren 
richting de deurwaarder of via de telefoon worden genoteerd op een ‘kladblok’ in het 
systeem. Indien het versturen van de dwangbevelen niet het gewenste resultaat heeft, gaat 
de deurwaarder over tot beslaglegging. 
De deurwaarder beoordeelt na een bezoek aan de achterstallige belastingplichtige of er 
beslagleggingsmogelijkheden zijn. Indien dit niet het geval is stelt hij voor om de vordering 
als oninbaar op te nemen. Als dit wel het geval is doet hij een voorstel bij het hoofd van de 
afdeling Innen over de beslaglegging. Het hoofd van de afdeling Innen volgt vrijwel altijd het 
advies van de deurwaarder. 
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De deurwaarder gaat over op beslaglegging als de belastingplichtige niet heeft betaald nadat 
de dwangbevelen zijn gestuurd. Beslaglegging kan op de volgende manieren plaatsvinden: 

- Beslag op de bankrekening waardoor de bank de rekening blokkeert tot de betaling 
heeft plaats gevonden.  

- Beslag op onroerende zaken (woonhuis), waarbij een medewerker Innen op het 
kadaster laat inschrijven dat er beslag is gelegd op het huis. De deurwaarder 
betekent (=melden) het beslag bij de hypotheekhouder en de burger. 

- Beslag op roerende zaken (auto), waarbij de deurwaarder het beslag bij de burger 
aan huis betekent en bezit neemt van het object. De deurwaarder bepaalt  een 
verkoopdatum die plaats vindt binnen 4 weken. 

- Loonbeslag, waarbij beslag gelegd wordt op een deel van het loon. Dit deel wordt 
bepaald door rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de 
belastingplichtigen zoals bijvoorbeeld het aantal kinderen. Het loonbeslag vindt 
rechtstreeks bij de werkgever van de betrokkene plaats. 
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Gevraagd 
 
A Relevantie en betrouwbaarheidstype (40 punten) 
 
Vraag 1 
a Typeer Insaam BV volgens de relevantietypologie. Geef een onderbouwing van het 

door u gekozen type op basis van de individuele factoren uit het Tolmodel. (12 
punten) 

 
Antwoordindicatie vraag 1a (12 punten) 
De toltypologie is de doelgerichte bureaucratie (2 punten). Deze typering is gebaseerd op de 
volgende kenmerken (2 punten per kenmerk ) 
 
Factor uit het model  waarde van de factor 
Missie, doelstellingen, Missie, ksf, doelen en doelstellingen zijn uitgewerkt. De   
strategische en kritische organisatie stuurt op resultaten middels het volgen van  
succesfactoren  prestatie indicatoren. Verder streven naar efficiency en  

kostenefficiënt werken. Op financieel economische 
componenten ligt de nadruk. 

 
Structuur Basisstructuur: Bestaat uit functioneel gespecialiseerde 

afdelingen en functies met daarnaast een aantal staforganen. 
     

Wijze van coördineren en beheersen: machinebureaucratie, 
functioneel ingericht organisatie. Er wordt in belangrijke mate 
gebruik gemaakt van formele richtlijnen en procedures die 
gericht zijn op het standaardiseren van werkwijzen en 
processen. 

 
Processen Processen: Processen zijn beheerst. Interne, op de beheersing 

van de uitvoering van bedrijfsprocessen gerichte informatie. 
 Standaardproces, routinematige procesgang. Sturen op 

resultaten.   
 
Managementstijl Strakke delegatie, teammanager: Hard werken, maar tevens 

voldoen aan de regels, gebruik maken van richtlijnen en 
procedures. Medewerkers worden door het management 
uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Het management staat 
open voor de ideeën van medewerkers. Medewerkers voelen 
zich daardoor betrokken bij Insaam. 

 
Cultuur Ontologisch: gedreven door financieel economische 

overwegingen. De hiermee samenhangende doelen zijn formeel 
vastgelegd.  

 
 
b Typeer Insaam BV volgens  de betrouwbaarheidstypologie. Motiveer uw antwoord. (4 

punten) 
 
Antwoordindicatie vraag 1b (4 punten) 
Typering (1punt): Insaam wordt getypeerd als ‘Overige dienstverlening’. 
Motivatie (3 punten) – Zowel een meer algemene of specifieke motivatie mag worden 
beloond met 3 punten. 
Insaam heeft als hoofdactiviteit massale gegevensverwerking. In het algemeen kenmerken 
deze organisaties zich door informatieproducten, een hoge automatiseringsgraad en een hoge 
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herhalingsfrequentie bij de verwerking van gegevens. Tevens zijn externe partijen direct 
betrokken bij het vooraf vaststellen van de productspecificaties en de eisen te stellen aan de 
kwaliteit van de gegevensverwerking. Aanknopingspunten voor de interne controle worden 
gevonden in de logistieke planning en zijn gericht op het bewaken van de kwaliteit 
(betrouwbaarheid, efficiëntie en continuïteit) van de (geautomatiseerde) gegevensverwerking.  
 
Specifiek bij Insaam bestaan de opbrengsten uit een vaste bijdrage van de waterschappen 
en gemeenten per belastingplichtige en een percentage van het geïnde bedrag uit het 
vervolgen van wanbetalers. De vaste bijdrage en de percentages zijn geregeld in contracten 
afgesloten met waterschappen en gemeentes (steunpunt). 
 
 
c Welke managementinformatie is nodig voor het besturen en beheersen van de 

organisatie volgens het Tolmodel?  
Geef een aanzet tot de rapportageset en besteed aandacht aan de vorm en inhoud 
die passen bij het in vraag 1a door u genoemde type volgens de relevantietypologie 
en natuurlijk bij de casus. (24 punten) 

 
Antwoordindicatie vraag 1c 
 
Vorm (4 punten): de verticale specialisatie ligt ten grondslag aan de sterk geformaliseerde 
informatieverzorging waarbij standaardrapportages volgens vastgestelde frequentie 
verschijnen. De rapportages van de afzonderlijke eenheden worden in een 
samenvoegingsproces tot één overall managementrapportage geconsolideerd.  
 
Inhoud (4 punten): kan worden bepaald op basis van de expliciet vastgelegde missie, 
strategie, doelen en doelstellingen. Met name financieel-economische informatie. 
Functioneel georiënteerde managementinformatie. De afdelingen hebben het karakter van 
kosten- en opbrengstencentra. De behoefte aan persoons- en taak/resultaatgerichte 
informatie volgt uit de managementstijl. Strakke delegatie vertaalt zich in relatief 
gedetailleerde informatie, waarbij nadruk op harde kwantitatieve informatie. Naast informatie 
uit het verleden ook aandacht voor prognoses.  
 
Rapportage set (16 punten) 
 
Het zwaartepunt in de rapportage dient te liggen op financiën en interne processen. Daar 
kan 12 punten mee worden verdiend. Voor het overige maximaal 4 punten. Aangetekend 
wordt ook dat andere dan de hierna genoemde informatie-elementen goed kunnen zijn. 
 
De informatie dient meetbaar en  vergelijkbaar te zijn. Dus altijd tov voorgaande perioden 
en/of tov een vooraf vastgestelde norm! 
Inhoud Rubricering Frequentie 
Omzet In totaal, per gemeente/waterschap en 

per belastingsoort 
Per week 

Omzet groei In totaal, per gemeente/waterschap en 
per belastingsoort 

Per week 

Bedrijfskosten In totaal, per kostensoort en per 
belastingsoort 

Per week 

Solvabiliteitsratio’s In totaal Per maand 
Liquiditeitsratio’s In totaal Per maand 
Groei aantal 
gemeenten/waterschappen 

In totaal Per maand 

Doorlooptijd heffing tot betaling Gemiddeld per belastingsoort Per week 
Aantal bezwaar- en 
beroepsprocedures 

In totaal en per belastingsoort Per week 
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De informatie dient meetbaar en  vergelijkbaar te zijn. Dus altijd tov voorgaande perioden 
en/of tov een vooraf vastgestelde norm! 
Inhoud Rubricering Frequentie 
Aantal fouten in de 
basisgegevens 

In totaal en per belastingsoort Per week 

Aantal fouten in de invoer In totaal en per belastingsoort Per week 
Aantal klantcontacten In totaal, per soort vraag Per week 
Aantal opgelegde boetes In totaal en per belastingsoort Per week 
Aantal aanmaningen, 
dwangvorderingen en 
beslagleggingen 

In totaal en per belastingsoort Per week 

   
Percentage werknemers dat dit 
jaar een ICT-gerelateerde 
cursus heeft gevolgd. 

Per kennisgebied Per kwartaal 

Percentage werknemers dat dit 
jaar een wet- en regelgeving 
gerelateerde cursus heeft 
gevolgd. 

Per kennisgebied Per kwartaal 

Uitkomsten 
klanttevredendheids-
onderzoeken 

Per gemeente/waterschap Per jaar 

Gemiddeld aantal belastingen 
die dezelfde deurwaarder op 
hetzelfde moment int. 

In totaal Per jaar 

   
   
 
 
 
B  Beheersing (40 punten) 
 
Vraag 2 
a  Welke rol speelt het KAD model bij de opzet van het Tolmodel? (5 punten) 
 
Antwoordindicatie vraag 2a   
In het midden van de tol wordt onder andere aandacht besteed aan de processen. Van 
belang daarbij is dat de processen worden bestuurd en beheerst. Het KAD model besteedt 
expliciete aandacht aan de inrichting van de processen en de besturing en de beheersing 
van deze processen en zorgt ervoor dat de gewenste informatie benodigd voor het besturen 
en beheersen van de processen (informatieproduct en proces) ook kan worden geleverd. 
Binnen het KAD model neemt het regelen daarbij een centrale plaats in. (3 punten)  
In het KAD model worden vier regelkringen onderscheiden, waarbij elke regelkring specifieke 
eisen stelt aan de benodigde informatie en waarbij het type regelkring medebepalend is voor 
de te verstrekken bestuurlijke informatie. Welke regelkringen het meest belangrijk zijn wordt 
bepaald door de aard van het proces (standaard, samengesteld of maatwerk).(2 punten) 
 
 
b  Recent is gebleken dat belastingaanslagen zijn verzonden met daarop de verkeerde 

adressen.  
Gevraagd: Richt de verschillende modules van het KAD model zo in dat Insaam het 
versturen van de belastingaanslagen naar de juiste adressen adequaat geborgd 
heeft. Houd daarbij rekening met de aard van het proces. (10 punten) 
 

Antwoordindicatie vraag 2b 
Productmodule: 
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Vanuit de klant moet de belastingaanslag het volgende kwaliteitskenmerk hebben: 
-de aanslag moet voorzien zijn van het juiste adres (1 punt) 
 
Procesmodule: de aard van het proces is een standaardproces, elke belastingaanslag 
doorloopt hetzelfde proces. 
De regeling invoer en doorvoerregeling terug zijn de belangrijkste regelkringen voor de 
beheersing van gestandaardiseerde processen. (2 punten) 
 
-Regeling invoer: invoer vindt plaats door aanlevering van de gemeente of het waterschap. 
Voor invoer dient bestaanscontrole van het adres te hebben plaatsgevonden.  
Mogelijk kan bij invoer ook bestaanscontrole plaatsvinden, door geprogrammeerde controle 
aan de hand van adressenbestanden van gemeenten. (3  punten) 
  
-Doorvoerregeling terug: gaat in op het leerproces, dit naar aanleiding van 
belastingaanslagen die niet aankomen bij belastingplichtigen of retour zijn gekomen 
vanwege de verkeerde adressen. Uitgezocht moet worden hoe het kan dat de adressen niet 
kloppen. 
Vanuit deze fase terugkoppeling naar de regeling invoer. (3 punten) 
  
Structuurmodule: gaat hier uit van een functionele structuur, waarbinnen 
standaardprocessen leidraad zijn voor de informatieverzorging. (1 punt)  
 
 
Vraag 3 
Hans van der Ploeg heeft in 2015 enkele tientallen klachten ontvangen van belastingplichtige 
burgers over het optreden van de deurwaarders van Insaam bij beslagleggingen. De 
klachten hadden onder meer betrekking op het bruut optreden van de deurwaarders zonder 
voldoende rekening te houden met de persoonlijke omstandigheden van de 
belastingplichtigen zoals de wet vereist. 
Ontwerp het ‘COSO - Internal Control Framework’  voor het doel van Insaam om bij het 
beslagleggen de vereiste wet- en regelgeving te volgen. Laat daarbij de samenhang zien 
tussen de componenten van het ‘COSO - Internal Control Framework’ . (25 punten) 
 
Antwoordindicatie vraag 3 
 

Insaam – Integrated Framework 
Indien de kandidaat laat zien het COSO model goed te kennen en het model goed 
toepast, mag het volle aantal punten worden toegekend. Het is goed mogelijk dat de 
kandidaat andere dan de in de uitwerking genoemde aspecten naar voren brengt. Dan 
krijgt bij de beoordeling het professional judgement van de docent de ruimte.  
Voor het noemen van de componenten van ‘COSO - Internal Control Framework’  5 
punten. 
Voor iedere goed uitgewerkte component die samenhangt met de doelstelling “Handelen 
binnen wet- en regelgeving bij beslaglegging” 4 punten.  
Totaal 5 + 20 punten = 25 punten 
Doelstelling Conform wet- en regelgeving handelen  

Componenten Aspecten  
Control environment *Directie draagt het belang uit van handelen binnen wet- en 

regelgeving  
*Directie geeft het goede voorbeeld door zelf te handelen naar 
wetten en regels  
*Medewerkers zijn goed op de hoogte van alle wetten en regels 
die van belang zijn voor het uitoefenen van hun functie en 
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volgen opleidingen en cursussen om op de hoogte te blijven 
*Alleen competente deurwaarders op deze positie 
*Deurwaarders zijn zich bewust van het belang van het 
handelen binnen wetten en regels 
* Instellen van een Raad van Toezicht die onafhankelijk is van 

de directie en die oog heeft voor het belang van het 
houden aan wetten en regels voor Insaam 

 
Risk assessment *Het hoofd Innen staat toe of moedigt aan dat deurwaarders 

zwaardere middelen toepassen dan wetten en regels toestaan 
*Deurwaarders spannen samen met belastingplichtigen en laten 
zich omkopen 
*Deurwaarders vorderen te veel geld of te dure roerende of 
onroerende zaken gezien de hoogte van de vordering 
*Deurwaarders houden zich niet aan de gangbare regels voor 
de beslagvrije voet 
*Deurwaarders gebruiken te veel geweld bij beslagleggingen 

Control activities *Richtlijnen en normen opstellen waarbinnen deurwaarders 
moeten handelen  
*Administratieve controles op de dossiers van deurwaarders op 
handelen binnen wetten en regels: heeft de deurwaarder de 
voor de belastingplichtige meest voor de hand liggende 
oplossing gekozen? Is de juiste beslagvrije voet gebruikt? 
 *Cursussen aanbieden aan deurwaarders waarin actuele 
wetten, regels en gedragsnormen worden onderwezen 
*KKC doet navraag bij klanten van de deurwaarders omtrent 
bejegening  
* Functiescheiding tussen medewerker Innen die de 
betalingsachterstand signaleert, medewerker die aanmaant / 
dwangvordering in gang zet, deurwaarder, inning van geld en 
controle op dossiers en gang van zaken 

Information & 
communication 

*Rapportages over klachten van belastingplichtige burgers 
*Rapportages van deurwaarders over bijzonderheden tijdens 
beslaglegging 
*Rapportages over de aanwezigheid van personeel op 
cursussen. 
*Informatieverstrekking van gewenst gedrag door directie 
*Informatieverstrekking over zaken die zijn voorgevallen maar 
die niet worden getolereerd 

Monitoring  *Vaststellen dat deurwaarders alle benodigde diploma’s hebben 
en permanente educatie hebben gevolgd 
*Analyse van klachten: wat gaat er fout bij de uitvoering van de 
wetten en regels inzake beslaglegging? 
*Analyse van de resultaten over de aanwezigheid bij cursussen.  
*Analyse van de effecten van de richtlijnen. In hoeverre leiden 
de richtlijnen tot verbeteringen in het handelen binnen regels? 

 
 
 
C Automatisering (20 punten) 
 

Vraag 4 
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a De directie van Insaam heeft indertijd gekozen voor een ERP-pakket. Geef 
gemotiveerd drie voordelen van het gebruik van een ERP-pakket bij Insaam. (6 
punten) 

 
Antwoordindicatie vraag 4a 
Het gebruik van een ERP-pakket is geschikt als het voor een bedrijf belangrijk is dat de 
modules van het pakket onderling en de modules en de bedrijfsprocessen grote integratie 
vertonen. Door deze integratie is snelle uitwisseling van gegevens mogelijk en kunnen 
bedrijfsgegevens vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Hierdoor is het 
verstrekken van relevante informatie gemakkelijker. 
De bedrijfsprocessen moeten worden aangepast aan de werkwijze die het pakket 
voorschrijft. Dit betekent vaak dat het bedrijf zijn processen moet inrichten volgens de “best 
practice”.  
Ervaringen van meerdere gebruikers zijn verwerkt in de standaardmodules, hetgeen vaak 
een positief effect heeft op de betrouwbaarheid. 
Ook zijn de kosten van toekomstige aanpassingen van het ERP-pakket vaak lager dan bij 
maatwerk. 
 
 
b Het ERP-pakket levert in de praktijk niet altijd het gewenste resultaat op wat betreft 

snelheid en juistheid bij het opstellen en versturen van aanslagen en het innen van de 
bedragen door Insaam.  
Stel daarom dat Insaam gekozen had voor maatwerk.  
Benoem de fasen van twee alternatieve methoden voor systeemontwikkeling van 
maatwerk en geef gemotiveerd aan welke van de twee ontwikkelmethoden geschikt 
was geweest bij Insaam. (14 punten) 
 
 

Antwoordindicatie vraag 4b 
 
Methode 1 SDM 
Fasen: Informatieplanning, Definitiestudie, Globaal- en gedetailleerd ontwerp, 
Bouwen/testen, Invoeren en Gebruik en Beheer. (3 punten) 
Nadelen van SDM kunnen zijn dat er veranderingen in de omgeving van Insaam 
plaatsvinden tijdens de vrij lange doorlooptijd van het ontwikkelproces. Dit lijkt bij Insaam niet 
zo’n groot risico, kenmerk van dit bedrijf is immers de verwerking van veel dezelfde 
gegevens in eenzelfde proces. Het formele karakter van SDM hoeft ook niet zo’n probleem 
te zijn omdat de participatie van de medewerkers in een groot deel van de processen minder 
belangrijk is vanwege het standaard karakter (debiteuren beheer en innen). Ook lijkt een 
ontwikkelproject bij Insaam te overzien. (4 punten) 
 
Methode 2 Prototyping 
Fasen: Haalbaarheidsonderzoek van maximaal 2 weken, vaststellen met welke 
functionaliteiten de bedrijfsprocessen ondersteunend gaan worden (wat moet het systeem 
gaan doen), Ontwerpen/Bouwen en Implementatie. (3 punten) 
Voordeel is dat de gebruikers bij Insaam snel de functionaliteit en toepasbaarheid van het 
prototype kunnen testen. Het is echter geen volledig geautomatiseerd informatiesysteem en 
wordt, door delen voor te leggen aan gebruikers, steeds verder aangepast aan de wensen 
van de gebruikers. Dit lijkt bij Insaam een beetje veel van het goede omdat het gaat om 
relatief standaard processen. (4 punten) 
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