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lke gemeentelijke heffingsambtenaar kan het ongetwijfeld wel beamen: het jaarlijks versturen 
van gemeentelijke heffingen is een veelomvattend proces. Tussen het begin en het einde van 
het belastingjaar gebeurt er namelijk ontzettend veel: denk aan het taxeren van woningen, het 

aanmaken & verzenden van heffingen, het verwerken van betalingen, het afhandelen van bezwaren 
en beroepen, het verwerken van verhuizingen, et cetera. Daarnaast brengt het heffingenproces veel 
risico’s met zich mee. Hier zijn namelijk vaak tientallen miljoenen euro’s mee gemoeid, dus de impact 
van deze risico’s is groot. De process mining oplossing die Apolix voor Nederlandse gemeentes heeft 
gebouwd is daarom dé perfecte aanvulling op het gemeentelijke heffingenproces. Deze oplossing 
levert namelijk volledige procestransparantie op en ondersteunt gemeentes in het beheren van hun 
risico’s, het bereiken van procestransparantie, en het innen van gemeentelijke heffingen. 
  

“Deze dashboards geven ons eigenlijk 3 dingen waar overheidsland al jaren om 
schreeuwt: laat je processen zien, laat je afwijkingen zien, en laat je risico's zien" 

- Gert-Jan Niesing, Business Analyst Gemeente Hilversum  
 

Een onder gemeentes veelgebruikt softwarepakket voor het verwerken van gemeentelijke heffingen 
is Key2Belastingen van Centric. Waar dit pakket uitgebreide functionaliteiten heeft met betrekking tot 
het heffingenproces, heeft het over het algemeen weinig tot geen rapportagemogelijkheden. Een 
bekend probleem van gemeentes is dat applicatiebeheerders complexe queries moet draaien om zo 
de benodigde data uit Key2Belastingen te verkrijgen. En dat is waar process mining om de hoek komt 
kijken! 
 
Om te beginnen: wat is process mining? 
In het kort is process mining een techniek die ongebruikte data 
omzet in waarde. Hierbij duiken wij in de IT-systemen van onze 
klanten en verzamelen wij zogenoemde "digitale 
broodkruimels". Denk hierbij aan bijvoorbeeld tijdstippen van 
elke klik of actie die in het systeem wordt ondernomen. Door al 
deze broodkruimels te combineren ontstaat er een 100% 
transparant en data-gedreven overzicht van de processen.  
  
Apolix heeft voor verschillende gemeentes in Nederland al 
process mining oplossingen opgeleverd, waaronder ook 
specifiek gericht op het heffingenproces in Key2Belastingen. 
Hiermee is er in één klap volledige transparantie in het gehele 
heffingenproces ontstaan.   
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Wat kan process mining betekenen voor Nederlandse gemeentes? 
Over het algemeen kwamen wij bij gemeentes een drietal pijnpunten tegen binnen het 
heffingenproces.  
 
 
Wie in Key2Belastingen heeft gewerkt zal zich ongetwijfeld herkennen in de lange speurtochten door 
het systeem om uit te zoeken wat er nou precies is gebeurd met bijvoorbeeld een heffing aan een 
bepaald adres. 
  
Met de komst van process mining is dit verleden tijd: de volledige procestransparantie betekent dat 
alle informatie overzichtelijk met elkaar is verbonden. Door simpelweg op elk type referentienummer 
te zoeken (bijvoorbeeld regelnummer, belastingobjectnummer, subjectnummer, et cetera), kan direct 
alle informatie worden verzameld en kan er bekeken worden welke stappen er zijn doorlopen in het 
proces. 
 
Heeft het object geen bewoner meer? Direct duidelijk. Heeft het subject een bezwaar ingediend en 
staat er daarom een stopcode op? Meteen zichtbaar.  
 
  
 
In een ideale wereld verloopt elke heffing als volgt: het belastingjaar start, binnen twee maanden gaat 
de heffing de deur uit, het subject betaalt de heffing, en het belastingjaar komt ten einde. Maar wat 
als dit niet zo is? Wat als er bijvoorbeeld sprake is van "uitval" (dus foutmeldingen zoals leegstand of 
mogelijke verhuizing)? Het identificeren van dit soort uitzonderingen blijkt bijzonder lastig door de 
beperkte rapportagemogelijkheden van Key2Belastingen.  
  
Process mining biedt direct inzicht. Door de diepgaande integratie van de data kunnen diverse 
overzichten, zoals uitval, ontzettend eenvoudig naar voren worden gehaald. Tevens kan er direct 
worden geanalyseerd hoe veel vertraging bepaalde uitvalredenen bijvoorbeeld opleveren in het 
heffingsproces, en kunnen er automatiseringen worden ingesteld die dit proces versnellen.  
 
  
 
Het heffingenproces is een ontzettend kwetsbaar proces waarin fouten grote gevolgen kunnen 
hebben. Het is daarom niet alleen belangrijk om kennis te hebben van alle potentiële risico's, maar 
ook om deze actief te monitoren. Ook dit kan bereikt worden met behulp van process mining. 
  
Een goed voorbeeld zijn stopcodes. Er zijn gevallen waar heffingsmedewerkers de heffingen aan 
bepaalde adressen of inwoners tijdelijk op pauze moeten zetten (denk aan bezwaren of retourpost). 
Dit is een handmatige actie die uiteraard zeer foutgevoelig is. Wat nou, bijvoorbeeld, als de 
betreffende heffingsmedewerker later vergeet deze stopcode weer uit te zetten? Dat betekent de 

Gebrek aan inzicht in het heffingenproces 

Afwijkingen binnen het proces zijn moeilijk op te sporen 

Risicobeheersing is complex en beperkt 
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heffingen voor dit adres niet meer worden verzonden, waardoor de gemeente honderden tot 
duizenden euro’s potentieel misloopt.  
  
Met process mining kan een risico- en controlematrix worden gerealiseerd die alle geïdentificeerde 
risico's actief en automatisch monitort. Dit live-inzicht in alle risico's stelt heffingsmedewerkers 
vervolgens in staat om pro-actief te sturen op potentiële risico's. 
 
 
Klinkt interessant! Wat nu? 
Bij Apolix denken wij graag mee met gemeentes over hoe wij ze vooruit kunnen helpen door middel 
van process mining. Omdat iedere organisatie uniek is, besteden wij in onze pre-sales fase veel 
aandacht aan het exact in kaart brengen van de pijnpunten van de potentiële klant, en stellen we 
samen de richting vast waarin een eventueel project zou moeten gaan. Hierbij kunnen wij onze 
industrie-ervaring toepassen op de unieke situaties van elke gemeente. 
 
Interesse in een geheel vrijblijvende demo? Neem direct contact met ons op.  
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