
Overzicht toepasselijke wet- en regelgeving* op Belastingdienst - ter validatie voor opstellen overzicht taken Belastingdienst Opmerkingen

*inclusief relevante beleidsregels die nodig zijn om te bepalen of een bepaalde taak daadwerkelijk aan de belastingdienst is toebedeeld (zie in dit kader als voorbeeld de beleidsregel Natuurschoonwet 1928)

INKOMSTENBELASTING

Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht overige fiscale maatregelen 2017

Uitwerking van overgangsrecht is geen onderdeel van de scope (volgt geen directe taak voor de BD uit voort, maar kan op detailniveau de 

uitvoering van betreffende regel bepalen). 

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Zorgverzekeringswet

Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Zeer beperkt vloeien hier wat aanvullende taken uit voort die zijn opgenomen bij de betreffende taak uit de wet inkomstenbelasting. Met 

name nadere inhoudelijke invulling Wet inkomstenbelasting.

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001

Zeer beperkt vloeien hier wat aanvullende taken uit voort die zijn opgenomen bij de betreffende taak uit de wet inkomstenbelasting. Met 

name nadere inhoudelijke invulling Wet inkomstenbelasting.

Besluit Geruisloze omzetting. Standaardvoorwaarden ex art. 3.65 Wet IB

De door de inspecteur te nemen stappen bij de beoordeling van een verzoek tot omzetting worden in dit overzicht niet nader opgenomen 

aangezien dit de scope van het onderzoek te buiten gaat (te diepgaand detailniveau van uitvoering van taken door inspecteur)

Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

Geen taak anders dan de volgende uit artikel 13: De inspecteur kan voor situaties van een zakelijke vervreemding ontheffing van de 

toepassing van de tweede volzin verlenen. Niet opgenomen ivm te diepgaand detailniveau van uitvoering taken door inspecteur. 

Besluit tegemoetkoming specifieke zorgkosten

LOONHEFFINGEN

Wet op de loonbelasting 1964

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen wijzigingswet, inhoudelijk geen  taken voor Belastingdienst 

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen BIK afdrachtvermindering niet opgenomen, ingetrokken met terugwerkende kracht per 1 januari 2021

Wet tegemoetkoming loondomein

Wet financiering sociale verzekeringen

Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten) wijzigingswet, inhoudelijk geen  taken voor Belastingdienst 

Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen) wijzigingswet, inhoudelijk geen  taken voor Belastingdienst 

Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering

Geen beschrijving van taken van de Belastingdienst, inhoudelijke invulling van Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de 

volksverzekeringen

Regeling S&O-afdrachtvermindering

Geen beschrijving van taken van de Belastingdienst, inhoudelijke invulling van Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de 

volksverzekeringen

Besluit Wfsv Geen beschrijving van taken van de Belastingdienst, inhoudelijke invulling van Wfsv

Regeling Wfsv Zeer beperkt vloeien hier wat taken voor de BD uit voort. 

VENNOOTSCHAPSBELASTINGEN

Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Overgangsrecht Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Uitwerking van overgangsrecht is geen onderdeel van de scope (volgt geen directe taak voor de BD uit voort, maar kan op detailniveau de 

uitvoering van betreffende regel bepalen)

Overgangsrecht Wet aanpassing fiscale eenheid

Uitwerking van overgangsrecht is geen onderdeel van de scope (volgt geen directe taak voor de BD uit voort, maar kan op detailniveau de 

uitvoering van betreffende regel bepalen). 

Overgangsrecht Overige fiscale maartregelen 2017 

Uitwerking van overgangsrecht is geen onderdeel van de scope (volgt geen directe taak voor de BD uit voort, maar kan op detailniveau de 

uitvoering van betreffende regel bepalen). 

Overgangsrecht Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten

wijzigings/overgangswet, inhoudelijk geen  taken voor Belastingdienst, Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten wel genoemd 

bij landenrapporten gedeelte in takenoverzicht 

Overgangsrecht Overige fiscale maatregelen 2018

Uitwerking van overgangsrecht is geen onderdeel van de scope (volgt geen directe taak voor de BD uit voort, maar kan op detailniveau de 

uitvoering van betreffende regel bepalen). 

Overgangsrecht Wet bedrijfsleven 2019

Uitwerking van overgangsrecht is geen onderdeel van de scope (volgt geen directe taak voor de BD uit voort, maar kan op detailniveau de 

uitvoering van betreffende regel bepalen). 

Overgansgrecht Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking

Uitwerking van overgangsrecht is geen onderdeel van de scope (volgt geen directe taak voor de BD uit voort, maar kan op detailniveau de 

uitvoering van betreffende regel bepalen). 

Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 Verwijzing naar dit besluit opgenomen bij relevante artikelen, geen inhoudelijke bepalingen met taken

Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971 Verwijzing naar deze beschikkking opgenomen bij relevante artikelen, geen inhoudelijke bepalingen met taken

Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden Alleen aanwijzing laagbelastende en niet meewerkende staten, inhoudelijk niet relevant voor taken. 

Besluit fiscale eenheid 2003

De te nemen stappen bij de beoordeling van een fiscale eenheid (ook in het kader van de voorkoming van dubbele belasting) worden in dit 

overzicht niet nader opgenomen aangezien dit de scope van het onderzoek te buiten gaat (te diepgaand detailniveau van uitvoering van 

taken)

Uitvoeringsreg. fiscale eenheid en voork. dubb. bel. 2003

De te nemen stappen bij de beoordeling van een fiscale eenheid (ook in het kader van de voorkoming van dubbele belasting) worden in dit 

overzicht niet nader opgenomen aangezien dit de scope van het onderzoek te buiten gaat (te diepgaand detailniveau van uitvoering van 

taken)



Besluit beleggingsinstellingen

De door de inspecteur te nemen stappen bij de beoordeling van de regeling voor beleggingsinstellingen worden in dit overzicht niet nader 

opgenomen aangezien dit de scope van het onderzoek te buiten gaat (te diepgaand detailniveau van uitvoering van taken door inspecteur)

Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001

De door de inspecteur te nemen stappen bij de beoordeling of sprake is van een verzekeringsonderneming en het bepalen van de winst 

worden in dit overzicht niet nader opgenomen aangezien dit de scope van het onderzoek te buiten gaat (te diepgaand detailniveau van 

uitvoering van taken door inspecteur)

Bedrijfsfusie. Standaardvoorwaarden ex art. 14 Wet VPB 1969

De door de inspecteur te nemen stappen bij de beoordeling van de bedrijfsfusieregeling worden in dit overzicht niet nader opgenomen 

aangezien dit de scope van het onderzoek te buiten gaat (te diepgaand detailniveau van uitvoering van taken door inspecteur)

Juridische afsplitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 14a Wet VPB 1969

De door de inspecteur te nemen stappen bij de beoordeling van de bedrijfsfusieregeling worden in dit overzicht niet nader opgenomen 

aangezien dit de scope van het onderzoek te buiten gaat (te diepgaand detailniveau van uitvoering van taken door inspecteur)

Zuivere splitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 14a Wet VPB 1969

De door de inspecteur te nemen stappen bij de beoordeling van de bedrijfsfusieregeling worden in dit overzicht niet nader opgenomen 

aangezien dit de scope van het onderzoek te buiten gaat (te diepgaand detailniveau van uitvoering van taken door inspecteur)

Juridische fusie. Standaardvoorwaarden ex art. 14b Wet VPB 1969

De door de inspecteur te nemen stappen bij de beoordeling van de bedrijfsfusieregeling worden in dit overzicht niet nader opgenomen 

aangezien dit de scope van het onderzoek te buiten gaat (te diepgaand detailniveau van uitvoering van taken door inspecteur)

Geruisloze terugkeer. Standaardvoorwaarden ex art. 14c Wet VPB 1969

De door de inspecteur te nemen stappen bij de beoordeling van de geruisloze terugkeerregeling worden in dit overzicht niet nader 

opgenomen aangezien dit de scope van het onderzoek te buiten gaat (te diepgaand detailniveau van uitvoering van taken door inspecteur)

Besluit omzetting rechtspersoon

De door de inspecteur te nemen stappen bij de beoordeling van de omzetting van een rechtspersoon worden in dit overzicht niet nader 

opgenomen aangezien dit de scope van het onderzoek te buiten gaat (te diepgaand detailniveau van uitvoering van taken door inspecteur)

BRONBELASTINGEN

Wet op de dividendbelasting

Wet bronbelasting 2021

Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting

SUCCESSIEWET

Successiewet 1956

Natuurschoonwet 1928

Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928

RECHTSVERKEER

Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970

Registratiewet 1970

Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer 1971

Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970

OMZETBELASTING

Wet op de omzetbelasting 1968

Overgangsrecht Fiscale vereenvoudigingswet 2017

Uitwerking van overgangsrecht is geen onderdeel van de scope (volgt geen directe taak voor de BD uit voort, maar kan op detailniveau de 

uitvoering van betreffende regel bepalen). 

Overgansgrecht Wet afschaffing van de btw-landbouwvrijstelling

Uitwerking van overgangsrecht is geen onderdeel van de scope (volgt geen directe taak voor de BD uit voort, maar kan op detailniveau de 

uitvoering van betreffende regel bepalen). 

Overgansgrecht Wet btw-behandeling van vouchers

Uitwerking van overgangsrecht is geen onderdeel van de scope (volgt geen directe taak voor de BD uit voort, maar kan op detailniveau de 

uitvoering van betreffende regel bepalen). 

Overgangsrecht Wet modernisering kleineondernemersregeling

Uitwerking van overgangsrecht is geen onderdeel van de scope (volgt geen directe taak voor de BD uit voort, maar kan op detailniveau de 

uitvoering van betreffende regel bepalen). 

Overgangsrecht Regeling tot wijziging van enige uitvoeringsregelingen op het gebied van belastingen en toeslagen

Uitwerking van overgangsrecht is geen onderdeel van de scope (volgt geen directe taak voor de BD uit voort, maar kan op detailniveau de 

uitvoering van betreffende regel bepalen). 

Wet op het BTW-compensatiefonds

Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968

Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

Uitvoeringsbesluit BTW-compensatiefonds Geen inhoudelijke bepalingen met taken voor BD

Uitvoeringsregeling BTW-compensatiefonds



AUTOBELASTING

Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Wet belasting zware motorrijtuigen

Uitvoeringsbesluit belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992

Uitvoeringsregeling belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992

Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 1994

Besluit vaststelling cameraplan voor 2020 

Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994

Uitvoeringsbesluit belasting zware motorrijtuigen

MILIEUHEFFINGEN

Wet milieubeheer

Wet belastingen op milieugrondslag

Waterwet

Wet opslag duurzame energie- en klimaattransitie

Besluit tot inwerkingtreding van artikel IX, onderdelen A tot en met Ia Belastingplan 2018 Geen inhoudelijke bepalingen met taken voor BD

Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag

Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag Geen inhoudelijke bepalingen met taken voor BD

WONINGMARKT

Wet maatregelen woningmarkt 2014

Besluit vermindering verhuurderheffing 2014 Geen inhoudelijke bepalingen met taken voor BD

Regeling vermindering verhuurderheffing 2014 Geen inhoudelijke bepalingen met taken voor BD

BANKENBELASTING

Wet bankenbelasting

KANSSPELBELASTING

Wet op de kansspelbelasting

Wet op de kansspelen

Uitvoeringsbeschikking kansspelbelasting

MIJNBOUW

Mijnbouwwet

FORMEEL BELASTINGRECHT

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Wet terugvordering staatssteun

Uittreksel Wet terugvordering staatssteun Niet als apart document kunnen vinden naast de Wet terugvordering staatssteun

Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 Overzichtwet mbt taakverdeling binnen de Belastingdienst, volgen geen taken uit voor de Belastingdienst

Besluit Fiscaal Bestuursrecht zit veel toelichting in op hoe bepaalde taken moeten worden aangepakt (ook t.a.v. de Awb)

Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

Regeling openbaarmaking vergrijpboeten

Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst Geen inhoudelijke bepalingen met taken voor BD

ALGEMEEN BESTUURSRECHT / GENERIEK

Algemene wet bestuursrecht

Uit deze wet vloeien niet zozeer taken voor de BD uit voort, maar regels waar de BD zich als bestuursorgaan/overheidsorgaan/Nederlandse 

organisatie aan dient te houden. Dat soort dingen horen niet thuis op een takenoverzicht en zijn hierin dus niet verwerkt.

Overgangsrecht Wijzigingswet WBR en AWB in verband met vereenvoudiging en digitalisering van procesrecht Uit deze wet volgen geen taken van BD. 

Overgangsrecht Invoerinsgwet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht Uit deze wet volgen geen taken van BD. 

Wet fiscale arbitrage

Algemene termijnenwet Uit deze wet volgen geen taken van BD. 

Wet openbaarheid van bestuur Algemene taak als bestuursorgaan

Algemene verordening gegevensbescherming

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming Uit deze wet volgen geen taken van BD. 

Besluit mandaatverlening, machtiging en tekenbevoegdheid Algemene verordening gegevensbescherming 2018

Archiefwet Algemene taak als bestuursorgaan

Wet Digitale overheid Deze wet is vooralsnog niet in werking getreden, is slechts aanhangig bij de EK. 



Wet basisregistratie personen 

Besluit basisregistratie personen

Wet algemene bepalingen burgerservicenummer 

Besluit burgerservicenummer

Wet elektronisch bestuurlijke verkeer Met deze wet is een nieuwe afdeling 2.3 in de Awb toegevoegd. De Awb vormt al deel van het referentiekader. 

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Deze wet is in behandeling bij de Tweede Kamer, maar nog niet gepubliceerd. Naar verwachting treedt deze wet in 2022 in werking.

Wet Eenmalige Gegevensuitvraag Werk en Inkomen Is een implementatiewet, heeft verschillende wetten gewijzigd. In de wet zelf staan geen taken voor BD. 

Overgangsrecht Regeling indexering bedragen in Awb, Belsuit proceskosten bestuursrecht enz. 2017 Is een implementatiewet, heeft verschillende wetten gewijzigd. In de wet zelf staan geen taken voor BD. 

Overgangsrecht Regeling indexering bedragen in Awb, Belsuit proceskosten bestuursrecht enz. 2018 Is een implementatiewet, heeft verschillende wetten gewijzigd. In de wet zelf staan geen taken voor BD. 

Besluit Beroep in Belastingzaken

Besluit proceskosten bestuursrecht Uit dit besluit vloeien geen specifieke taken voor de BD voort.

Beleidsregels wegingsfactoren kosten bestuurlijke voorprocedure Uit dit besluit vloeien geen specifieke taken voor de BD voort.

Besluit elektronisch verkeer met de bestuursrechter Uit dit besluit vloeien geen specifieke taken voor de BD voort. Tevens is dit besluit komen te vervallen per 1 januari 2021

Procesreglement bestuursrecht rechtbanken (Niet-KEI-zaken) 2017 Uit dit reglement vloeien geen specifieke taken voor de BD voort. Is trouwens ook geen wet, besluit, of regeling, dus valt buiten scope

Procesregeling belastingkamers gerechtshoven Uit dit reglement vloeien geen specifieke taken voor de BD voort. Is trouwens ook geen wet, besluit, of regeling, dus valt buiten scope

Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht Uit dit besluit vloeien geen specifieke taken voor de BD voort. Tevens is dit besluit komen te vervallen per 1 januari 2021

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Baseline Informatiebeveiliging Overheid Uit deze circulaire vloeien geen specifieke taken voor de BD voort.

INVORDERING

Invorderingswet 1990

Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Kostenwet invordering rijksbelastingen

Overgansgrecht Wijzigingsregeling inzake enige uitvoeringsregelingen op gebied van belastingen en toeslagen wijzigingswet, inhoudelijk geen  taken voor Belastingdienst 

Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004

WAARDERING VAN ONROERENDE ZAKEN

Wet waardering onroerende zaken

Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken

Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ

Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken

Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken

Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken

INTERNATIONALE BIJSTANDVERLENING (T.A.V. HEFFING, INVORDERING EN VOORKOMING DUBBELE BELASTING)

Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Overgangsrecht Wet uitwisseling inlichtingen over rulings

Overgangsrecht Wet aanvullende regels uitwisseling landenrapporten

Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij de invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012

Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Uitvoeringsregeling internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Uitvoeringsbesluit identificatie- en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard

Regeling aanwijzing rechtsgebieden Common Reporting Standard

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

TOEZICHT

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme BES 

Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Burgerlijk Wetboek Boek 3

Burgerlijk Wetboek Boek 2

Handelsregisterwet 2007

Wet op het accountantsberoep

Wet op het consumentenkrediet

STRAFRECHT

Wetboek van strafrecht

Wetboek van Strafvordering

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten

Wet politiegegevens In combinatie met mandaatbesluit



OVERIG

Aanbestedingswet 2012

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied 

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Burgerlijk Wetboek Boek 7

Faillissementswet

Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Uit deze wet volgen geen taken van BD. 

Fiscale vereenvoudigingswet 2017 Uit deze wet volgen geen taken van BD. 

Gemeentewet

Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen

Overige fiscale maatregelen 2020

Participatiewet

Provinciewet 

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen

Warenwet Geen taken voor BD, maar voor Douane

Waterschapswet

Wegenverkeerswet 1994 Geen taken voor BD, maar voor Douane

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

Wet bodembescherming

Wet controle op rechtspersonen

Wet handhaving consumentenbescherming

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Wet Luchtvaart

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wet marktordening gezondheidszorg

Wet normering topinkomens

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Wet op het financieel toezicht

Wet op het notarisambt

Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer

Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012

Woningwet

Belastingregeling voor het Koninkrijk

Algemene nabestaandenwet Uit deze wet volgen geen taken van BD. 

Algemene Ouderdomswet Uit deze wet volgen geen taken van BD. 

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 

Goedkeuringswet EG-arbitrageverdrag inzake winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen 

Loodsenwet

Wet bevordering eigenwoningbezit 

Wet inrichting landelijk gebied Geen taken voor BD

Wet verbruiksbelastingen van brandstoffen, geheven naar een milieugrondslag Geen taken voor BD

Wet elektronische registratie notariële akten Geen taken voor BD (ziet op wijziging van Registratiewet en wet op het notarisambt)

Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen 

Wet langdurige zorg 

Wet modernisering kleineondernemersregeling 

Wet op de accijns  Geen taken voor BD, maar voor Douane

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  Geen taken voor BD

Wet op de rechtsbijstand

Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken Geen taken voor BD, maar voor Douane

Wet toezicht accountantsorganisaties 

Wet op het centraal testamentenregister 

Ziektewet

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Besluit SUWI

Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie



Besluit controle op rechtspersonen

Besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingheffing 

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening

Besluit inburgering

Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

Besluit prudentiële regels Wft

Besluit reikwijdtebepalingen Wft

Besluit register onderwijsdeelnemers

Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Besluit toezicht trustkantoren 2018 

Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling

Besluit zorgverzekering 

Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

Handelsregisterbesluit 2008

Kentekenreglement

Geen taken/bevoegdheden voor BD, maar voor Douane (blijkt uit de Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst overgifte 

kentekenbewijs)

Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO Geen taken voor BD, maar voor Toeslagen.

Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Uit dit besluit volgen geen taken voor BD meer, want de in eerste instantie hieruit voortvloeiende taak is inmiddels opgenomen in het 

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Vreemdelingenbesluit 2000

Waterschapsbesluit

Aanwijzings- en mandaatbesluit Wet op het accountantsberoep 2016

Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018

Aanwijzingsbesluit ambtenaren belast met opsporing ex artikel 21 Wet inzake bloedvoorziening Geen taken voor BD, maar voor Douane

Belarussische uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Belarus

Beleidsregels tolkenvergoeding Immigratie- en Naturalisatiedienst Dit gaat de scope van het onderzoek te buiten (te diepgaand detailniveau)

Belgische uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-België

Beschikking consignatie van gelden

Besluit Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen

Besluit aanwijzing controleurs Belastingdienst/FIOD-ECD voor de opsporing van economische delicten met betrekking tot de Wet 

voorraadvorming aardolieproducten 2001

Besluit aanwijzing en machtiging medewerkers Belastingdienst ex Wid en Wet MOT Onderliggende wetgeving is komen te vervallen, daarmee besluit niet meer relevant. 

Besluit aanwijzing toezichthouders Awir

Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 2012 

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2020

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar  

Besluit hulpofficieren van justitie van de bijzondere opsporingsdiensten 

Besluit inzake de (routinematige) digitale vervanging van archiefbescheiden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Dit gaat de scope van het onderzoek te buiten (te diepgaand detailniveau)

Besluit overdracht competentie behandeling vangnetverzoeken

Braziliaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Brazilië 

Canadese uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Canada

Chinese uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-China

Deense uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Denemarken 

Duitse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Bondsrepubliek Duitsland

Eerste uitvoeringsbeschikking provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting

Griekse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Griekenland

Hongaarse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Hongarije

Ierse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Ierland

Indiase uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-India

Indonesische uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Indonesië

Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit

De door de inspecteur te nemen stappen bij de beoordeling van een aanmerkelijk belang worden in dit overzicht niet nader opgenomen 

aangezien dit de scope van het onderzoek te buiten gaat (te diepgaand detailniveau van uitvoering van taken door inspecteur)

Israëlische uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Israël

Joegoslavische uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Joegoslavië

Deze voorschriften zijn verouderd (want ze hebben het nog over Joegoslavië) maar zijn blijkens wetten.overheid.nl nog wel van kracht. We 

hebben deze echter niet meegenomen op het takenoverzicht. 

Koreaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Korea

Letse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Letland

Luxemburgse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Luxemburg

Maltese uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Malta

Mandaatbesluit CJIB Incasso Huursubsidie

Mandaatbesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021



Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-ECD

Mandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling

Mexicaanse procedure tot uitvoering belastingverdrag Nederland-Mexico

Nederlandse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Spanje

Nigeriaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Nigeria

Oekraïense uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Oekraïne

Organisatiebesluit Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 2021  Ziet op de verhoudingen binnen Directoraten-Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane, er vloeien geen taken voor de BD uit voort

Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020 Ziet op de verhoudingen binnen minfin, er vloeien geen taken voor de BD uit voort

Pakistaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Pakistan

Poolse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Polen

Privacyreglement LBIO

Regeling Controleprotocol WNT 2019

Regeling Informatiehuishouding Financiën 2016 (RINFIN2016) 

Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst overgifte kentekenbewijs Geeft een bevoegdheid tot invordering, geen taak voor BD. 

Regeling aanwijzing ambtenaren van politie en functionarissen t.b.v. uitreiking en betekening van gerechtelijke stukken

Regeling energie vervoer 

Regeling kansspelen op afstand

Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990

Regeling openbaarmaking vergrijpboeten

Regeling procedures waarborgkapitaal  Geen taken voor BD, maar voor Douane

Regeling subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19

Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19

Regeling team criminele inlichtingen FIOD

Regeling toedeling bepaalde opsporingstaken SIOD en FIOD-ECD

Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015

Regeling toezichthoudende ambtenaren Sanctiewet 1977

Regeling zorgverzekering

Roemeense uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Roemenië

Spaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Spanje

Spaarregeling gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW

Tsjechoslowaakse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Tsjechoslowakije

Deze voorschriften zijn verouderd (want ze hebben het nog over Tsjechoslowakije) maar zijn blijkens wetten.overheid.nl nog wel van kracht. 

We hebben deze echter niet meegenomen op het takenoverzicht. 

Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994

Uitvoeringsregeling Wob Financiën

Uitvoeringsregeling accijns Geen taken voor BD, maar voor Douane

Uitvoeringsregeling belasting zware motorrijtuigen

Uitvoeringsregeling overdracht taken OGB Vloeien geen taken voor de BD uit voort

Uitvoeringsregeling verklaring rijksbelastingdienst over huishoudinkomen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging

Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2002 (Aruba)

Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 2002 (Nederlandse Antillen) 

Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel kantoren

Verplichting voor uitkeringsgerechtigden inkomsten/vermogen op te geven

Voorschrift Vreemdelingen 2000

Voorschriften van Bangladesh tot uitvoering belastingverdrag Nederland-Bangladesh

Zambiaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland–Zambia

Zimbabwaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Zimbabwe

Zuid-Afrikaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Zuid-Afrika

Zweedse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Zweden 1991

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 

Uitvoeringsregeling bronbelasting 2021 

Instellingsbesluit Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed

Instellingsbesluit Externe klankbordgroep leiderschap en cultuur Belastingdienst

Opgenomen in een apart Excel-tabblad 'Instellingsbesluiten':

Instellingsbeschikking Commissie grensarbeiders Dit besluit was geldend van 30 september 2007 t/m 8 november 2007.

Instellingsbeschikking commissie invoerings- en uitvoeringsaspecten belastingherziening 2001  Uit het besluit volgt dat de commissie per 1 januari 2002 zal ophouden te functioneren.

Instellingsbesluit CBA

Instellingsbesluit Commissie (Model)overeenkomsten Wet DBA  Commissie heeft het eindrapport uitgebracht en is daarmee opgeheven. 

Instellingsbesluit Commissie Beleidsevaluatie

Instellingsbesluit Commissie monitoring VWNW

Instellingsbesluit Gezamenlijk Comité Terrorismebestrijding Geen medewerker van BD, maar van Douane is onderdeel van het Comité. Hierdoor valt dit besluit buiten scope.



Instellingsbesluit Sturing Digitale Overheid 

Instellingsbesluit commissie integriteit Financiën

Instellingsbesluit toetsingscommissie buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2019

Besluit instelling Commissie grensarbeiders Uit dit besluit vloeit geen taak voor BD voort. 

Besluit instelling multi-stakeholder groep EITI

Besluit personeelsraadspersonen Belastingdienst 2020


