
VIND Lokale Belastingen

De online kennisbank VIND Lokale Belastingen biedt u 
gevalideerde vakinformatie waarmee u sneller casussen 
voor uw gemeente of belastingsamenwerking kunt 
oplossen. Bijvoorbeeld op het gebied van heffing, 
invordering, bezwaarschriften en lokaal belastingbeleid.

DE VOORDELEN VAN VIND LOKALE BELASTINGEN:

�Alle relevante wet- en regelgeving

�Praktijkgerichte uitleg

Samenvatting jurisprudentie 

�Aanvullende vraagbaak

�Tijdbesparende tools

Direct zicht op eigen beleid

Expertredactie uit eigen vakgebied

belastingambtenaren
adviesbureaus
opleidingsinstituten

VIND LOKALE BELASTINGEN IS ER VOOR:



www.sdu.nl/vind-lokalebelastingen

Via actuele vakkennis en praktische tools vindt u een 
pasklare en goed onderbouwde oplossing. VIND Lokale 
Belastingen is uniek door de thematische, praktijkgerichte 
vertaling van de wet- en regelgeving. Hiermee wordt u 
optimaal ondersteund in uw werk.

Met de kennisbank doorloopt u eenvoudig procedures en 
werkt u preventiever. U weet welke termijnen er gelden en 
waaraan uw verordening moet voldoen. Ook doorziet u 
eenvoudig de keuzes bij het opstellen van beleid. 
Daarnaast helpt deze kennisbank u bij het behandelen van 
ingewikkelde bezwaar- of beroepschriften. U vindt hier alle 
relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie met 
samenvattingen. En voeg met de Eigen beleid-tool snel en 
eenvoudig eigen verordening en werkinstructies toe.

Onze expertredactie staat garant voor de beste kwaliteit 
van onze informatie. Compleet, betrouwbaar en actueel, 
waardoor het goed aansluit op uw dagelijkse werk.

VIND: alle informatie 
bij elkaar

EXTRA: DE EIGEN BELEID-TOOL

De kennisbank voorziet u van alle landelijke informatie. 
Daarnaast kunt u ook uw eigen beleidsdocumenten 
toevoegen zodat u alles op één overzichtelijke plek 
heeft. Dit kan met de gratis Eigen beleid-tool. Uw eigen 
documenten staan altijd bovenaan uw zoekresultaat in 
de kennisbank en zijn alleen toegankelijk voor uw eigen 
medewerkers en dus veilig. 

VRAAG EEN PERSOONLIJKE DEMO AAN

Wilt u zien wat VIND nog meer voor uw organisatie kan 
betekenen? Wij vertellen u graag nog meer over VIND en 
de werking van onze online tools!

Bel 070 - 378 01 52 of vul online het aanvraagformulier in 
en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op. 

https://www.sdu.nl/leadform/s/overheid/517?utm_medium=email&utm_source=marketingmail&utm_campaign=168928821_flyervind

