
# Taken Belastingdienst 
Type taak (fiscaal, duaal, 

niet-fiscaal)

Betrokkenheid andere 

departementen/overheidsorganisatie

s 

Vindplaats Optioneel: toelichting

Bepalen belastbaar inkomen uit werk en woning Fiscaal 
Hoofstuk 3 Wet inkomstenbelasting (artikel 

3.1 Wet inkomstenbelasting)

Verzamelartikel voor alle posten die vallen 

onder belastbaar inkomen uit werk en 

woning 

Vaststellen belastbare winst uit onderneming Fiscaal Afdeling 3.2 Wet inkomstenbelasting

Bepalen of er sprake is van winst uit onderneming Fiscaal Artikel 3.2 t/m 3.9 Wet inkomstenbelasting

Bepalen aftrek verliezen uit de aanloopfase van de 

onderneming 
Fiscaal Artikel 3.10 Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepasselijkheid en hoogte bosvrijstelling Duaal LNV

Artikel 3.11 Wet inkomstenbelasting jo. 

artikel 11a Uitvoeringsbesluit 

inkomstenbelasting 2001

Bepalen/Toepassen landbouwvrijstelling Duaal LNV Artikel 3.12 Wet inkomstenbelasting

Bepalen/Toepassen overige vrijstellingen Duaal LNV, I&W Artikel 3.13 Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepassing van aftrek uitgesloten 

(algemene) kosten, in aftrek beperkte (algmene) 

kosten

Fiscaal 
Artikel 3.14 tot en met 3.17 Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen aftrek premies voor beroeps- of 

bedrijfstakpensioenregeling
Fiscaal SZW

Artikel 3.18 Wet Inkomstenbelasting jo. 

artikel 11b t/m 11g Uitvoeringsbesluit 

inkomstenbelasting 2001

Bepalen privé gebruik woning Fiscaal Artikel 3.19 Wet inkomstenbelasting

Bepalen bijtelling privégebruik auto Fiscaal Artikel 3.20 Wet inkomstenbelasting

Bepalen bijtelling privégebruik fiets Fiscaal Artikel 3.20a Wet inkomstenbelasting

Bepalen bijtelling bonusaandelen van 

beleggingsinstellingen
Fiscaal Artikel 3.21 Wet inkomstenbelasting

Behandelen verzoek belastingplichtige tot, en 

bepalen van, de winst uit zeescheepvaart aan de 

hand van tonnage

Fiscaal I&W
Artikel 3.22 t/m 3.24 Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen willekeurige afschrijving milieu-

bedrijfsmiddelen
Duaal I&W en LNV Artikel 3.31 Wet inkomstenbelasting

Bepalen willekeurige afschrijving andere 

aangewezen bedrijfsmiddelen 
Duaal EZK 

Artikel 3.34 t/m 3.39 Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen totale investeringsaftrek Duaal Artikel 3.40 Wet inkomstenbelasting

Bepalen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Duaal EZK Artikel 3.41 Wet inkomstenbelasting

Bepalen energieinvesteringsaftrek Duaal EZK, I&W Artikel 3.42 Wet inkomstenbelasting

Bepalen milieu-investeringsaftrek Duaal I&W, LNV en EZK Artikel 3.42a Wet inkomstenbelasting

Bepalen desinvesteringsbijtelling Fiscaal Artikel 3.47 Wet inkomstenbelasting

Bepalen fiscale reserves (waaronder 

egalisatiereserve)
Fiscaal Artikel 3.53 Wet inkomstenbelasting

Bepalen herinvesteringsreserve Fiscaal Artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting

1. Inkomstenbelasting



Bepalen terugkeerreserve Fiscaal Artikel 3.54a Wet inkomstenbelasting

Bepalen vrijstelling aandelenfusie Fiscaal Artikel 3.55 Wet inkomstenbelasting

Bepalen vrijstelling juridische splitsing Fiscaal Artikel 3.56 Wet inkomstenbelasting

Bepalen vrijstelling juridische fusie Fiscaal Artikel 3.57 Wet inkomstenbelasting

Toepassen regeling staking onderneming wegens 

overlijden 
Fiscaal

Artikel 3.58 jo artikel 3.62 Wet 

inkomstenbelasting 

Toepassen regeling staking onderneming wegens 

ontbinding huwelijksgemeenschap
Fiscaal Artikel 3.59 Wet inkomstenbelasting

Toepassen regeling overbrenging 

vermogensbestanddelen naar buitenland
Fiscaal Artikel 3.60 Wet inkomstenbelasting

Toepassen regeling doorschuiven naar 

ondernemers 
Fiscaal Artikel 3.63 Wet inkomstenbelasting

Op verzoek van belastingplichtige toepassen van 

regeling doorschuiving via te conserveren 

inkomen naar andere onderneming

Fiscaal Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting

Op verzoek van belastingplichtige toepassen van 

regeling omzetting in NV of BV
Fiscaal

Artikel 3.65 Wet inkomstenbelasting jo. 

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)

Toepassen regeling oudedagsreserve Fiscaal EZK Paragraaf 3.2.3. Wet inkomstenbelasting

Bepalen totale ondernemersaftrek Fiscaal Paragraaf 3.2.4. Wet inkomstenbelasting

Bepalen van de zelfstandigenaftrek Duaal EZK Artikel 3.76 Wet inkomstenbelasting

Bepalen van de aftrek voor speur- en 

ontwikkelingswerk
Duaal EZK Artikel 3.77 Wet inkomstenbelasting

Bepalen van de meewerkaftrek Duaal EZK Artikel 3.78 Wet inkomstenbelasting

Bepalen van de startersaftrek bij 

arbeidsongeschiktheid
Duaal EZK Artikel 3.78a Wet inkomstenbelasting

Bepalen van de stakingsaftrek Duaal EZK Artikel 3.79 Wet inkomstenbelasting

Bepalen MKB winstvrijstelling Duaal EZK Artikel 3.79a Wet inkomstenbelasting

Bepalen belastbaar loon Fiscaal Afdeling 3.3 Wet inkomstenbelasting

Bepalen/vaststellen loon belastingplichtige Fiscaal Paragraaf 3.3.1. Wet inkomstenbelasting

Bepalen reisaftrek Duaal I&W Artikel 3.87 Wet inkomstenbelasting

Bepalen belastbaar resultaat uit overige 

werkzaamheden
Fiscaal Afdeling 3.4 Wet inkomstenbelasting

Bepalen of er sprake is van een werkzaamheid en 

controleren resultaat uit een werkzaamheid
Fiscaal

Paragraaf 3.4.1. en paragraaf 3.4.2. Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen vrijstelling resultaat uit werkzaamheid Fiscaal Artikel 3.96 Wet inkomstenbelasting

Bepalen keuzemogelijkheid bij het houden van 

kostgangers 
Fiscaal Artikel 3.97 Wet inkomstenbelasting



Op verzoek van belastingplichtige toepassen van 

doorschuiving bij ontbinding van de 

vennootschap, doorschuiving stakingswinst

Fiscaal EZK Artikel 3.98 Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepassing regeling omzetting van een 

afgewaardeerde vordering als bedoeld in artikel 

3.92 Wet inkomstenbelasting

Fiscaal Artikel 3.98a Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepassing regeling vervreemding van 

een afgewaardeerde vordering
Fiscaal Artikel 3.98b Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepassing regeling doorschuiving bij 

overgang krachtens huwelijksvermogensrecht
Fiscaal Artikel 3.98c Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepassing regeling doorschuiving bij 

overgang krachtens verdeling 

huwelijksgemeenschap anders dan door 

overlijden

Fiscaal Artikel 3.98d Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepassing overgang werkzaamheid in 

onderneming
Fiscaal Artikel 3.99 Wet inkomstenbelasting

Bepalen terbeschikkingstellingsvrijstelling Fiscaal EZK Artikel 3.99b Wet inkomstenbelasting

Bepalen belastbaar periodieke uitkeringen en 

verstrekkingen
Fiscaal Afdeling 3.5 Wet inkomstenbelasting

Bepalen of er sprake is van periodieke uitkeringen 

en verstrekkingen en controleren resultaat uit 

periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Fiscaal 
Artikel 3.100 t/m 3.107 Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen aftrekbare kosten van aangewezen 

uitkeringen en van uitkeringen uit 

inkomensvoorzieningen (inclusief controleren van 

aftrek uitgesloten kosten)

Fiscaal
Artikel 3.108 en 3.109 Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen belastbare inkomsten uit eigen woning Fiscaal 
Afdeling 3.6 Wet inkomstenbelasting 

(artikel 3.110 Wet inkomstenbelasting)

Bepalen of sprake is van een eigen woning Fiscaal Artikel 3.111 Wet inkomstenbelasting
Is dienend aan de fiscaliteit en om die 

reden als fiscaal aangemerkt

Bepalen eigenwoningforfait Fiscaal BZK
Artikel 3.112 t/m 3.115 Wet 

inkomstenbelasting

Zoals besproken op 30 juni als fiscale taak 

aangemerkt

Bepalen kamerverhuurvrijstelling Fiscaal BZK Artikel 3.114 Wet inkomstenbelasting
Zoals besproken op 30 juni als fiscale taak 

aangemerkt

Bepalen eigenwoningschuld Fiscaal BZK Artikel 3.199a Wet inkomstenbelasting
Zoals besproken op 30 juni als fiscale taak 

aangemerkt

Bepalen eigenwoningreserve Fiscaal BZK
Artikel 3.119aa en 3.119b Wet 

inkomstenbelasting 

Zoals besproken op 30 juni als fiscale taak 

aangemerkt

Bepalen toepassing verhuisregeling Fiscaal BZK Artikel 3.119f Wet inkomstenbelasting
Zoals besproken op 30 juni als fiscale taak 

aangemerkt

Bepalen aftrekbare kosten eigen woning Fiscaal BZK
Artikel 3.120 t/m 3.123 Wet 

inkomstenbelasting

Zoals besproken op 30 juni als fiscale taak 

aangemerkt



Bepalen aftrek wegens geen of geringe 

eigenwoningschuld
Fiscaal BZK Afdeling 3.6a Wet inkomstenbelasting

Zoals besproken op 30 juni als fiscale taak 

aangemerkt

Bepalen uitgaven voor inkomensvoorzieningen Fiscaal Afdeling 3.7 Wet inkomstenbelasting

Bepalen hoogte uitgaven voor 

inkomensvoorzieningen
Fiscaal

Artikel 3.124 t/m artikel 3.131 Wet 

inkomstenbelasting 

Bepalen negatieve uitgaven voor 

inkomensvoorzieningen
Fiscaal Afdeling 3.8 Wet inkomstenbelasting

Bepalen hoogte negatieve uitgaven voor 

inkomensvoorzieningen, inclusief controleren 

verminderingen en voorkoming dubbeltellingen

Fiscaal
Artikel 3.132 t/m 3.138 Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen (hoogte) negatieve persoonsgebonden 

aftrekposten
Fiscaal Artikel 3.139 Wet inkomstenbelasting

Toepassen van verliesverrekening van verlies uit 

werk en woning 
Fiscaal Artikel 3.150 Wet inkomstenbelasting

Vaststellen verlies uit werk en woning Fiscaal Artike 3.151 Wet inkomstenbelasting

Formaliseren voorwaartse en achterwaartse 

verliesverrekening
Fiscaal

Artikel 3.152 en 3.153 Wet 

inkomstenbelasting 

Behandelen middelingsverzoek en 

middelingsteruggaaf 
Fiscaal Artikel 3.154 Wet inkomstenbelasting

Verrekenen belastingkorting  voor verlies uit 

aanmerkelijk belang met belastbaar inkomen uit 

werk en woning 

Fiscaal Artikel 2.11a Wet inkomstenbelasting

Toepassen persoonsgebonden aftrek op 

belastbaar inkomen uit werk en woning, indien 

van toepassing

Fiscaal Artikel 6.2 Wet inkomstenbelasting 

Bepalen belastbaar inkomen uit aanmerkelijk 

belang
Fiscaal

Hoofdstuk 4 Wet inkomstenbelasting 

(artikel 4.1 Wet inkomstenbelasting) jo. 

Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, 

verzamelbesluit

Verzamelartikel voor bepalen belastbaar 

inkomen uit aanmerkelijk belang

De door de medewerkers van de 

Belastingdienst te nemen stappen / 

afwegingen bij de beoordeling of er sprake 

is 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 

medewerkers van de Belastingdienst).

Bepalen of sprake is van een aanmerkelijk belang 

en reikwijdte daarvan
Fiscaal

Artikel 4.6 t/m 4.11 Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen of sprake is van reguliere voordelen en 

reikwijdte daarvan
Fiscaal Artikel 4.13 Wet inkomstenbelasting

Bepalen omvang reguliere voordelen Fiscaal Artikel 4.14 Wet inkomstenbelasting

Bepalen kosten van reguliere voordelen Fiscaal Artikel 4.15 Wet inkomstenbelasting



Bepalen of sprake is van vervreemdingsvoordelen 

en reikwijdte daarvan
Fiscaal

Artikel 4.16 t/m 4.18 Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen omvang vervreemdingsvoordelen Fiscaal
Artikel 4.19 t/m 4.34 Wet 

inkomstenbelasting

Vaststellen verkrijgingsprijs aandelen per 

beschikking (al dan niet op verzoek 

belastingplichtige) & herziening van een dergelijke 

beschikking 

Fiscaal 
Artikel 4.36 en 4.37 Wet 

inkomstenbelasting 

Toepassen doorschuifregelingen, al dan niet op 

verzoek belastingplichtigen
Fiscaal Afdeling 4.8 Wet inkomstenbelasting

Toepassen van verliesverrekening van verlies uit 

aanmerkelijk belang
Fiscaal Artikel 4.49 Wet inkomstenbelasting

Vaststellen verlies uit aanmerkelijk belang Fiscaal Artikel 4.50 Wet inkomstenbelasting

Formaliseren voorwaartse en achterwaartse 

verliesverrekening uit aanmerkelijk belang 
Fiscaal 

Artikel 4.51 en 4.52 Wet 

inkomstenbelasting 

Op verzoek belastingplichte omzetten van verlies 

bij einde aanmerkelijk belang in belastingkorting
Fiscaal Artikel 4.53 Wet inkomstenbelasting

Toepassen persoonsgebonden aftrek op 

belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang, 

indien van toepassing

Fiscaal Artikel 6.2 Wet inkomstenbelasting 

Bepalen inkomen uit sparen en beleggen Fiscaal
Hoofstuk 5 Wet inkomstenbelasting (artikel 

5.1 Wet inkomstenbelasting)

Verzamelartikel voor bepalen belastbaar 

inkomen uit sparen en beleggen

Bepalen rendementsgrondslag, inclusief 

waardering
Fiscaal

Artikel 5.2 t/m 5.4 en 5.19 t/m 5.23 Wet 

inkomstenbelasting

Vaststellen hoogte voordeel uit sparen en 

beleggen 
Fiscaal Artikel 5.2 Wet inkomstenbelasting

Bepalen vrijstelling bos- en natuurterreinen en 

landgoederen 
Duaal LNV

Artikel 5.7 Wet inkomstenbelasting jo. 

Natuurschoonwet

Bepalen vrijstelling voorwerpen van kunst en 

wetenschap 
Duaal OCW Artikel 5.8 Wet inkomstenbelasting

Bepalen vrijstelling op roerende zaken krachtens 

erfrecht
Fiscaal Artikel 5.9 Wet inkomstenbelasting

Bepalen vrijstelling van bepaalde rechten of 

kortlopende termijnen van inkomsten en 

verplichtingen

Fiscaal
Artikel 5.10 en 5.12 Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen toepasselijkheid en hoogte vrijstelling 

groene beleggingen
Duaal I&W, LNV & BHOS 

Artikel 5.13 en 5.14 Wet 

inkomstenbelasting

Aanwijzen van een fonds als groen fonds op 

verzoek van het fonds, publieke bekendmaking en 

intrekken aanwijzing groen fonds 

Duaal I&W, LNV & BHOS 

Artikel 5.13 Wet inkomstenbelasting jo. 

artikel 29 en 29b Uitvoeringsregeling 

inkomstenbelasting 2001

Bepalen vrijstelling nettolijfrenten Fiscaal SZW Artikel 5.16 Wet inkomstenbelasting
Zoals besproken op 30 juni als fiscale taak 

aangemerkt



Bepalen vrijstelling nettopensioen Fiscaal SZW Artikel 5.17 Wet inkomstenbelasting
Zoals besproken op 30 juni als fiscale taak 

aangemerkt

Toepassen persoonsgebonden aftrek op 

belastbaar inkomen uit sparen en beleggen, indien 

van toepassing

Fiscaal Artikel 6.2 Wet inkomstenbelasting 

Bepalen persoonsgebonden aftrek Fiscaal 
Hoofdstuk 6 Wet inkomstenbelasting 

(artikel 6.1 Wet inkomstenbelasting)

Verzamelartikel voor bepalen belastbaar 

inkomen uit sparen en beleggen

Toepassen persoonsgebonden aftrek Fiscaal Artikel 6.2 Wet inkomstenbelasting

Vaststellen niet in aanmerking genomen 

persoonsgebonden aftrek 
Fiscaal Artikel 6.2a Wet inkomstenbelasting

Bepalen onderhoudsverplichtingen en/of 

uitgesloten onderhoudsverplichtingen
Fiscaal FIN Artikel 6.3 t/m 6.7 Wet Inkomstenbelasting

Bepalen van de uitgaven voor specifieke 

zorgkosten en bepalen of deze in aanmerking 

worden genomen

Duaal VWS
Artikel 6.17 t/m 6.20 Wet 

inkomstenbelasting

Vaststellen tegemoetkoming specifieke zorgkosten Duaal VWS
Artikel 3 Besluit tegemoetkoming 

specifieke zorgkosten

Uitbetalen van een vastgestelde tegemoetkoming 

en invordering vastgesteld bedrag aan 

terugvordering tegemoetkoming

Duaal VWS
Artikel 5 Besluit tegemoetkoming 

specifieke zorgkosten

Bepalen van de weekenduitgaven voor 

gehandicapten
Duaal VWS

Artikel 6.25 en 6.26 Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen van de scholingsuitgaven Duaal OCW
Artikel 6.27 t/m 6.30 Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen van de aftrekbare giften Fiscaal FIN
Artikel 6.33 t/m 6.39a Wet 

inkomstenbelasting

Belastingheffing van buitenlandse 

belastingplichtigen
Fiscaal Hoofdstuk 7 Wet inkomstenbelasting

Bepalen belastbaar inkomen uit werk en woning 

in Nederland van buitenlandse belastingplichtige
Fiscaal Artikel 7.2 Wet inkomstenbelasting

Dit geschiedt grotendeels conform het 

bepaalde in hoofdstuk 3 van de Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen of sprake is van de vrijstelling 

internationaal verkeer
Fiscaal Artikel 7.3 Wet inkomstenbelasting

Bepalen of sprake is van werkzaamheden 

buitengaats
Fiscaal Artikel 7.4 Wet inkomstenbelasting

Bepalen belastbaar inkomen uit aanmerkelijk 

belang in een in Nederland gevestigde 

onderneming van buitenlandse belastingplichtige

Fiscaal Artikel 7.5 en 7.6 Wet inkomstenbelasting

Dit geschiedt grotendeels conform het 

bepaalde in hoofdstuk 4 van de Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen belastbaar inkomen uit sparen en 

beleggen in Nederland van buitenlandse 

belastingplichtige

Fiscaal Artikel 7.7 Wet inkomstenbelasting

Dit geschiedt grotendeels conform het 

bepaalde in hoofdstuk 5 van de Wet 

inkomstenbelasting



Vaststellen of sprake is van een kwalificerende 

buitenlandse belastingplichtige en vaststellen 

inkomen uit werk en woning in Nederland, 

belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een 

in Nederland gevestigde vennootschap en het 

belastbare inkomen uit sparen en beleggen

Fiscaal Artikel 7.8 Wet inkomstenbelasting

Vaststellen van een modelverklaring voor de 

inkomensverklaring van een kwalificerende 

buitenlandse belastingplichtige

Fiscaal

Artikel 7.8 Wet inkomstenbelasting jo. 

artikel 21bis. Uitvoeringsbesluit 

inkomstenbelasting 2001

Bepalen heffingskorting Fiscaal Hoofdstuk 8 Wet inkomstenbelasting

Berekenen bedrag standaardheffingskorting Fiscaal Artikel 8.2 Wet inkomstenbelasting

Berekenen bedrag heffingskorting voor de 

inkomstenbelasting 
Fiscaal Artikel 8.3 Wet inkomstenbelasting

Berekenen heffingskorting voor de algemene 

ouderdomsverzekering
Fiscaal Artikel 8.4 Wet inkomstenbelasting

Berekenen heffingskorting voor de 

nabestaandenverzekering
Fiscaal Artikel 8.5 Wet inkomstenbelasting

Berekening heffingskorting voor de verzekering 

langdurige zorg
Fiscaal Artikel 8.6 Wet inkomstenbelasting

Vaststellen maximum gecombineerde 

heffingskorting
Fiscaal

Artikel 8.8 t/m 8.9a Wet 

inkomstenbelasting

Bepalen hoogte totale algemene heffingskorting Fiscaal Artikel 8.10 Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepasselijkheid en hoogte arbeidskorting Duaal SZW Artikel 8.11 Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepasselijkheid en hoogte 

inkomensafhankelijke combinatiekorting
Duaal SZW Artikel 8.14a Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepassing Jonggehandicaptenkorting Duaal SZW Artikel 8.16a Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepasselijkheid en hoogte 

ouderenkorting
Fiscaal Artikel 8.17 Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepassing alleenstaande ouderenkorting Fiscaal Artikel 8.18 Wet inkomstenbelasting

Bepalen toepasselijkheid en hoogte 

heffingskorting groene beleggingen
Duaal I&W, LNV & BHOS 

Artikel 8.19 jo. 5.13 Wet 

inkomstenbelasting

Opleggen en invorderen van (voorlopige) 

aanslagen inkomstenbelasting ingeval een situatie 

als bedoeld in artikel 9.4 lid 1 zich voordoet 

Fiscaal Artikel 9.1 Wet inkomstenbelasting 



Na verhoging rendementsgrondslag alsnog 

verwerken van aangiftes met huidige 

rendementsgrondslag als gevolg van de 

informatieverplichting van de Belastingdienst aan 

CAK en Toeslagen

Niet-fiscaal CAK, Toeslagen
Blijkt uit interview met mevrouw Van 

Oeveren

Uitbreiding van de aangifteverplichting na 

aanpassing van de rendementsgrondslag 

tot EUR100.000, grens voor toeslagen en 

CAK is niet omhoog gegaan en blijft de 

verplichting tot aangifte toch gelden vanaf 

het huidige bedrag rendementsgrondslag 

als gevolg van de 

informatievoorzieningsverplichting van de 

Belastingdienst aan Toeslagen en CAK

Opleggen en invorderen conserverende aanslagen 

inkomstenbelasting 
Fiscaal Artikel 9.1 Wet inkomstenbelasting 

Uitnodigen tot het doen van aangifte 

inkomstenbelasting 
Fiscaal Artikel 9.4 Wet inkomstenbelasting

Behandelen aangiftes inkomstenbelasting Fiscaal Artikel 9.4 Wet inkomstenbelasting

Vaststellen beschikking bedrag 

rendementsgrondslag
Fiscaal Artikel 9.4a Wet inkomstenbelasting

Vaststellen beschikking bedrag groene 

beleggingen
Fiscaal Artikel 9.4a Wet inkomstenbelasting

Op verzoek herzien van voorlopige aanslag Fiscaal Artikel 9.5 Wet inkomstenbelasting

Ambtshalve verminderen van een aanslag 

inkomstenbelasting
Fiscaal

Artikel 9.6 Wet inkomstenbelasting jo. 45aa 

Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 

2001

Herstellen verwerkingsfouten inkomstenbelasting Fiscaal algemene taak 

Behandelen bezwaren/beroep en/of herzien van 

eerder vastgestelde beschikkingen 

inkomstenbelasting

Fiscaal algemene taak 

Bijhouden gemoedsbezwaren voor de 

inkomstenbelasting
Niet-fiscaal 

Artikel 3.150 Wet inkomstenbelasting jo. 64 

Wet financiering sociale verzekeringen

Toepassen regelingen ter voorkoming van dubbele 

belasting bij inkomstenbelasting
Fiscaal algemene taak

Heffing van de inkomensafhankelijke bijdrage, via 

de heffing van loonbelasting dan wel bij wege van 

aanslag inkomstenbelasting

Duaal VWS, SZW artikel 48 en 49 Zorgverzekeringswet

Vaststellen en verlenen teruggaaf 

inkomensafhankelijke bijdrage
Duaal VWS, SZW Artikel 50 Zorgverzekeringswet

Verlenen voorschot op teruggaaf 

inkomensafhankelijke bijdrage 
Duaal VWS, SZW Artikel 50 Zorgverzekeringswet

Terugvorderen teveel betaalde bedrag bij 

teruggaaf of voorschot 
Duaal VWS, SZW Artikel 50 Zorgverzekeringswet

Invordering van de inkomensafhankelijke bijdrage Duaal VWS, SZW artikel 51 Zorgverzekeringswet 

Afdracht van inkomensafhankelijke bijdrage aan 

Zorgverzekeringsfonds
Duaal VWS, SZW Artikel 52 Zorgverzekeringswet



Uit eigen beweging en desgevraagd verplicht 

gegevens uitwisselen met SVB, UWV, CAK, de 

zorgautoriteit, zorginstituut, organen die 

betrokken zijn bij de uitvoering van de Wlz, het 

CPB, CBS, minister van Financiën, minister van 

VWS en minister van SZW

Niet-fiscaal

SVB, UWV, CAK, de zorgautoriteit, 

zorginstituut, organen die betrokken 

zijn bij de uitvoering van de Wlz, het 

CPB, CBS, minister van Financiën, 

minister van VWS en minister van SZW

Artikel 89 Zorgverzekeringswet

Storten van de bijdragevervangende belasting die 

is geheven over het loon van een 

gemoedsbezwaarde op de rekening die het CAK 

daarvoor geopend heeft.

Duaal VWS
Artikel 42 lid 8 jo 57 jo. 2 lid 2 onderdeel b 

jo. 70 lid 1/2 Zorgverzekeringswet

Behandelen bezwaar of beroep beschikkingen 

Zorgverzekeringswet
Duaal VWS algemene taak, volgt uit diverse artikelen

Behandelen van meldingen van personen als 

inhoudingsplichtigen en afgeven 

inhoudingsplichtigenverklaring

Fiscaal 

Artikel 6 t/m 8a Wet op de loonbelasting 

jo. hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling 

loonbelasting 2011

Beoordelen verzoek verklaring geen privé gebruik 

auto 
Duaal Artikel 13bis Wet op de loonbelasting 

Opvragen informatie en intrekken verklaring geen 

privé gebruik auto 
Duaal Artikel 13bis Wet op de loonbelasting 

Registreren verklaring uitsluitend zakelijk gebruik 

bestelauto en intrekking daarvan en opvragen 

informatie 

Duaal Artikel 13bis Wet op de loonbelasting 

Op verzoek vaststellen welk gedeelte van de 

pensioenafspraak binnen de begrenzingen blijft 
Duaal Artikel 18 Wet op de loonbelasting

Op verzoek beslissen of een regeling een 

pensioenregeling is in de zin van artikel 18 tot en 

met 18ga Wet op de loonbelasting

Duaal Artikel 19c Wet op de loonbelasting

Op verzoek vaststellen op welk pensioenstelsel de 

pensioenregeling of een onderdeel daarvan is 

gebaseerd

Duaal 
Artikel 4.3 Uitvoeringsregeling 

loonbelasting 2011

Aanwijzing, wijziging en intrekking van 

inhoudingsplichtigen als samenhangende groep 

inhoudingsplichtigen

Duaal Artikel 27e Wet op de loonbelasting

In beheer nemen van gegevens als bedoeld in 

artikel 7, eerste lid, van de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Duaal SZW & CBS Artikel 28 Wet op de loonbelasting

In beheer nemen eerstedagsmelding nieuwe 

werknemers
Duaal Artikel 28 Wet op de loonbelasting

In beheer nemen mededelingen einde 

inhoudingsplicht
Duaal Artikel 28 Wet op de loonbelasting

Controleren aangifte loonbelasting en behandelen 

(signalen over) fouten en opvragen juiste en 

volledige gegevens 

Fiscaal

Artikel 28a Wet op de loonbelasting jo. 

artikel 7.8 Uitvoeringsregeling 

loonbelasting 2011

2. Loonheffingen



Vaststellen bedrag belastingrente Fiscaal Artikel 28a Wet op de loonbelasting

Het verlenen van toestemming dat geen 

correctieberichten t.a.v. het 

eindheffingsbestanddeel door de werkgever wordt 

ingediend

Fiscaal

Artikel 28a Wet op de loonbelasting jo. 

Artikel 3, 12c en 14 Dagloonbesluit 

werknemersverzekeringen

Opleggen bestuurlijke boete ingeval van 

ontoereikende correcties loonaangifte 
Fiscaal 

Artikel 28b en 28c Wet op de loonbelasting 

jo. pararaaf 30 en 30a Besluit Bestuurlijke 

Boeten Belastingdienst

Vaststellen identiteit belastingplichtige indien van 

belang voor heffing loonbelasting
Fiscaal Artikel 30 Wet op de loonbelasting

Op verzoek beslissen of een regeling een regeling 

voor vervroegde uittreding is 
Fiscaal Artikel 32ba Wet op de loonbelasting

Op verzoek verstrekken van een 

kostenvergoedingsbeschikking voor artiesten en 

beroepssporters en buitenlandse gezelschappen

Duaal Artikel 35 en 35g Wet op de loonbelasting

Intrekken dan wel vervangen van een 

kostenvergoedingsbeschikking
Duaal

Artikel 12a Uitvoeringsbesluit loonbelasting 

1965

Behandelen bezwaar of beroep beschikkingen van 

de belastingdienst inzake Wet op de loonbelasting
Fiscaal algemene taak, volgt uit diverse artikelen

Controleren verrekening afdrachtvermindering 

zeevaart op de loonheffing
Duaal I&W

Hoofdstuk VII Wet vermindering afdracht 

loonbelasting en premie voor de 

volksverzekeringen

Controleren verrekening S&O-

afdrachtvermindering op de loonheffing
Duaal EZK, RVO 

Hoofdstuk VIII Wet vermindering afdracht 

loonbelasting en premie voor de 

volksverzekeringen

Ontvangen verzoeken tegemoetkoming 

loondomein
Duaal UWV

o.a. Artikel 2.1 Wet tegemoetkomingen 

loondomein

Verstrekken informatie aan UWV Niet-fiscaal UWV
Artikel 4.6 Wet tegemoetkoming 

loondomein

Verstrekken van overzicht van werknemers t.a.v. 

wie het verzoek is gedaan aan werkgevers met 

voorgenomen beoordeling en berekening van 

UWV

Niet-fiscaal UWV
Artikel 4.1 Wet tegemoetkomingen 

loondomein

Beslissen op verzoeken tegemoetkoming 

loondomein overeenkomstig bevindingen UWV
Duaal UWV, SZW

Artikel 4.2 Wet tegemoetkoming 

loondomein

Herzien in overleg met UWV van een beschikking 

tegemoetkoming loondomein
Duaal UWV, SZW

Artikel 4.3 Wet tegemoetkoming 

loondomein

Uitbetalen van de tegemoetkoming loondomein Duaal
Artikel 4.4 Wet tegemoetkoming 

Loondomein

Invorderen terug te vorderen bedrag 

tegemoetkoming loondomein
Duaal

Artikel 4.4 Wet tegemoetkoming 

Loondomein



Behandelen bezwaar of beroep beschikkingen van 

de belastingdienst inzake Wet tegemoetkoming 

loondomein al dan niet na overleg UWV

Duaal UWV
Artikel 4.5 Wet tegemoetkoming 

Loondomein

Opleggen bestuurlijke boete ingeval onterechte 

aanvraag of verstrekking onjuiste gegevens
Duaal

Artikel 4.7 Wet tegemoetkoming 

Loondomein

Vaststellen (in overeenstemming met UWV) van 

korting of opslag voor de gedifferentieerde premie 

werkhervattingskas voor werkgevers voor wie 

deze afzonderlijk wordt vastgesteld en opnieuw 

vaststellen ingeval van overgang van onderneming 

en wijziging al dan niet zelf dragen van risico 

ziekengeld, WGA uitkering en 

overlijdensuitkeringen

Duaal UWV
Artikel 38 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Herzien (in overeenstemming met UWV) van 

beschikking met korting of opslag 

gedifferentieerde premie

Duaal UWV
Artikel 38 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Vaststellen (in overeenstemming met UWV) van 

de quotumheffing t.a.v. een werkgever waar een 

quotumtekort is geconstateerd

Duaal UWV
Artikel 38h Wet financiering sociale 

verzekeringen

Herzien (in overeenstemming met UWV) van de 

beschikking met quotumheffing
Duaal UWV

Artikel 38h Wet financiering sociale 

verzekeringen

Heffing quotumheffing Duaal
Artikel 38j Wet financiering sociale 

verzekeringen

Opstellen beschikking ter invordering 

quotumheffing aan ontvanger
Duaal

Artikel 38i Wet financiering sociale 

verzekeringen

Invordering quotumheffing Duaal
Artikel 38i Wet financiering sociale 

verzekeringen

Verlenen van toestemming (in overeenstemming 

met UWV) tot dragen eigen risico werkgever voor 

ziekengeld, WGA-uitkeringen en 

overlijdensuitkeringen en (in overeenstemming 

met UWV) intrekken van deze beschikking

Duaal UWV
Artikel 40 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Registreren (in overeenstemming met UWV) 

schriftelijke opzegging garantie als bedoeld in 

artikel 40 lid 2 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Duaal UWV
Artikel 40 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Op verzoek (in overeenstemming met UWV) 

beeindigen van zelf dragen eigen risico door 

werkgever

Duaal UWV
Artikel 40 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Heffen premie volksverzekeringen en premies 

voor werknemersverzekeringen (dan wel 

premievervangende 

inkomstenbelasting/loonbelasting)

Duaal
Artikel 57 en 65 Wet financiering sociale 

verzekeringen



Beslissen (ambtshalve of op verzoek) over het 

verzekerd zijn op grond van de 

werknemersverzekeringen

Duaal
Artikel 59 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Herzien beschikking verzekerd zijn op grond van 

werknemersverzekeringen
Duaal

Artikel 59 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Op de hoogte stellen van werkgever van door 

UWV genomen beschikking verzekerd zijn op 

grond van werknemersverzekeringen

Niet-fiscaal
Artikel 59 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Invordering van premie volksverzekeringen en de 

premies werknemersverzekeringen
Duaal

Artikel 60 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Registreren gemoedsbezwaren tegen 

volksverzekeringen en/of 

werknemersverzekeringen

Niet-fiscaal
Artikel 64 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Afdracht premie volksverzekeringen en premies 

werknemersverzekeringen met bijbehorende 

boeten en renten aan de fondsen

Duaal SZW, VWS
Artikel 81 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Vaststellen bij welk sectoronderdeel een 

werkgever hoort
Niet-fiscaal

Artikel 95 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Herzien beschikking indeling sectoronderdelen Niet-fiscaal
Artikel 95 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Mededelen aan werkgever bij welke sector hij is 

aangesloten
Niet-fiscaal

Artikel 97 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Herzien van beschikking aanwijziging aangesloten 

sector werkgever 
Niet-fiscaal

Artikel 97 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Ambtshalve of op verzoek aansluiting van 

werkgevers bij een sector wijzigen
Niet-fiscaal Artikel 5.4 regeling Wfsv

Behandelen bezwaar of beroep beschikkingen 

Wet financiering sociale verzekeringen
Duaal

Wet financiering sociale verzekeringen jo. 

Artikel 45 lid 2 Invoeringswet Wet 

financiering sociale verzekeringen

Uit eigen beweging en desgevraagd verplicht 

gegevens uitwisselen met SVB, UWV, CAK, de 

zorgautoriteit, zorginstituut, organen die 

betrokken zijn bij de uitvoering van de Wlz, het 

CPB, CBS, minister van Financiën, minister van 

VWS en minister van SZW

Niet-fiscaal

SVB, UWV, CAK, de zorgautoriteit, 

zorginstituut, organen die betrokken 

zijn bij de uitvoering van de Wlz, het 

CPB, CBS, minister van Financiën, 

minister van VWS en minister van SZW

Artikel 124 Wet financiering sociale 

verzekeringen

Rapporteren over de opbrengsten als bedoeld in 

artikel 5.20 en 5.21 regeling Wfsv aan de Minister 

van Financiën en de SVB, het UWV en het 

Zorginstituut

Niet-fiscaal FIN, SVB, UWV en Zorginstituut Artikel 5.22 regeling Wfsv

Behandelen verzoek om toepassing of 

voortgezette toepassing van de bewijsregel ten 

aanzien van een ingekomen werknemer

Niet-fiscaal
Artikel 10ei Uitvoeringsbesluit 

loonbelasting 1965



Het verschaffen van een rekenvoorbeeld aan de 

hand waarvan de inhoudingsplichtige het bedrag 

aan heffingskorting kan bepalen

FIscaal
Artikel 5 lid 3 Regeling loonbelasting- en 

premietabellen 1990

Het vaststellen van loonbelasting- en 

premietabellen en loonbelasting- en 

premietabellen voor bijzondere beloningen

Fiscaal
Artikel 2 en 6 Regeling loonbelasting- en 

premietabellen 1990

Het publiceren van de loonbelasting- en 

premietabellen op de website van de 

Belastingdienst

Fiscaal
Artikel 7 Regeling loonbelasting- en 

premietabellen 1990

Bepalen of sprake is van binnenlandse 

belastingplichtige
Fiscaal

Artikel 2 Wet op de 

vennootschapsbelasting

Behandelen verzoek toestaan dat een lichaam als 

bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, geacht 

wordt zijn onderneming te drijven met behulp van 

zijn gehele vermogen, indien het lichaam als 

culturele instelling is aangemerkt

Fiscaal
Artikel 2 Wet op de 

vennootschapsbelasting

Bepalen of sprake is van buitenlandse 

belastingplichtige
Fiscaal

Artikel 3 Wet op de 

vennootschapsbelasting

Beoordelen of sprake is van subjectieve 

vrijstellingen voor natuurschoon-lichamen, 

pensioenlichamen, lichamen die specifieke 

zorgwerkzaamheden verrichten en sociale 

werkbedrijf-lichamen

Duaal 

Artikel 5 Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. 

Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 

1971 jo. beleidsregel 

Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, 

subjectieve vrijstellingen 

natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, 

zorglichamen en sociale werkbedrijf-

lichamen

Beoordelen of sprake is van vrijstelling op basis 

van hoogte winst
Fiscaal

Artikel 6 Wet op de 

vennootschapsbelasting

Behandelen verzoek  vrijgestelde 

beleggingsinstelling 
Fiscaal

Artikel 6a Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. Beleidsregel 

Vennootschapsbelasting en 

inkomstenbelasting, vrijgestelde 

beleggingsinstelling

Beoordelen onderwijsvrijstelling Duaal

Artikel 6b Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. beleidsregel 

Vennootschapsbelasting, belastingplicht 

overheidsondernemingen, 

onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen

Behandelen verzoek berekening belastbaar bedrag 

in andere geldeenheid dan euro
Fiscaal

Artikel 7 Wet op de 

vennootschapsbelasting

Bepalen van de winst Fiscaal
Artikel 8 t/m 12 ag Wet de op de 

vennootschapsbelasting

3. Vennootschapsbelasting



Behandelen verzoek achterwege laten 

objectvrijstelling artikel 8e Wet op de 

vennootschapsbelasting

Fiscaal
Artikel 8e Wet op de 

vennootschapsbelasting

Behandelen verzoek tot zekerheid omtrent 

toepasselijkheid artikel 10 lid 1 sub h Wet op de 

vennootschapsbelasting

Fiscaal
Artikel 10 Wet op de 

vennootschapsbelasting

Behandelen verzoek als bedoeld in artikel 12a lid 1 

Wet op de vennootschapsbelasting
Fiscaal

Artikel 12 Wet op de 

vennootschapsbelasting

Toepassen van de innovatiebox en behandelen 

verzoeken in dat kader
Duaal EZK 

Afdeling 2.3 Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. beleidsregel 

Vennootschapsbelasting, innovatiebox; 

artikelen 12b tot en met 12bg

Toepassen van de deelnemingsvrijstelling en 

behandelen verzoeken in dat kader
Fiscaal

Afdeling 2.5 Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. beleidsregel 

Vennootschapsbelasting, 

deelnemingsvrijstelling jo. 

Uitvoeringsbeschikking 

vennootschapsbelasting 1971

Toepassen van de bedrijfsfusieregeling, bestaande 

uit: 

juridische afsplitsing

zuivere afsplitsing 

fusie

en behandelen verzoeken (al dan niet tot 

zekerheid van de belastingplichtige) in dat kader

Fiscaal

Afdeling 2.6 Wet  op de 

vennootschapsbelasting jo. beleidsregels (i) 

Bedrijfsfusie. Standaardvoorwaarden ex 

art. 14 Wet VPB 1969, (ii) Juridische 

afsplitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 

14a Wet VPB 1969, (iii) Juridische 

afsplitsing. Standaardvoorwaarden ex art. 

14a Wet VPB 1969 en (iv) 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)

Toepassen regeling geruisloze terugkeer uit BV en 

behandelen van verzoeken in dat kader 
Fiscaal

Afdeling 2.8 Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. beleidsregel 

Geruisloze terugkeer. 

Standaardvoorwaarden ex art. 14c Wet 

VPB 1969 jo. Uitvoeringsbesluit 

vennootschapsbelasting 1971

De 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)

Toepassen van de regeling fiscale eenheid en 

behandelen verzoeken in dat kader, waaronder 

verzoeken tot het vormen en beeindigen van een 

fiscale eenheid

Fiscaal

Afdeling 2.9 Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. Besluit fiscale 

eenheid 2003 jo. Uitvoeringsreg. fiscale 

eenheid en voork. dubb. bel. 2003 jo. 

regeling Vennootschapsbelasting, fiscale 

eenheid

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)



Toepassen generieke renteaftrekbeperking, 

inclusief het bij beschikking vaststellen van voor te 

wentelen saldo aan renten

Fiscaal
Afdeling 2.9a Wet op de 

vennootschapsbelasting

Toepassen minimumkapitaalregels voor banken 

en verzekeraars 
Fiscaal

Afdeling 2.9b Wet op de 

vennootschapsbelasting 

Toepassen van de objectvrijstelling voor 

buitenlandse ondernemingswinsten en 

behandelen van verzoeken in dat kader 

Fiscaal

Afdeling 2.10a Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. artikel 33b Wet 

op de vennootschapsbelasting

Bepalen van de aftrekbare giften Fiscaal
Afdeling 2.11 Wet de op 

vennootschapsbelasting

Bepalen belastbare Nederlandse bedrag t.a.v. 

buitenlandse belastingplichtigen
Fiscaal

Hoofdstuk III Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. 

Uitvoeringsbeschikking 

vennootschapsbelasting 1971

Bepalen te verrekenen verliezen en behandelen 

verzoeken met vragen t.a.v. te verrekenen 

verliezen 

Fiscaal
Artikel 20 Wet op de 

vennootschapsbelasting

Vaststellen van verlies van een jaar bij beschikking Fiscaal
Artikel 20b Wet op de 

vennootschapsbelasting

Verrekenen van verliezen van een voorgaand jaar 

met aanslag vennootschapsbelasting
Fiscaal

Artikel 21 Wet op de 

Vennootschapsbelasting

Verrekenen van verliezen van een volgend jaar 

met aanslag vennootschapsbelasting
Fiscaal

Artikel 21a Wet op de 

Vennootschapsbelasting

Bepalen van de vennootschapsbelasting Fiscaal
Artikel 22 Wet op de 

vennootschapsbelasting

Verminderen van de vennootschapsbelasting met 

de deelnemingsverrekening, de verrekening bij 

buitenlandse ondernemingswinsten en de 

verrekening bij voordelen uit hoofde van een 

gecontroleerd lichaam

Fiscaal
Hoofdstuk Va Wet op de 

vennootschapsbelasting

Opleggen en vaststellen aanslag 

vennootschapsbelasting
Fiscaal

Artikel 24 t/m 25a Wet op de 

vennootschapsbelasting

Uitnodigen tot het doen van aangifte 

vennootschapsbelasting
Fiscaal

Artikel 26 Wet op de 

vennootschapsbelasting

Op verzoek herzien van een voorlopige aanslag 

vennootschapsbelasting
Fiscaal

Artikel 27 Wet op de 

vennootschapsbelasting

Beoordelen of sprake is van een 

beleggingsinstelling
Fiscaal

Artikel 28 Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. 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)



Op verzoek afwijkingen toestaan ten aanzien van 

de regeling inzake de omzetting van 

rechtspersonen

Fiscaal

Artikel 28a Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. Beleidsregel 

Vennootschapsbelasting, artikel 28a; 

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)

Beoordelen valutaresultaat Fiscaal
Artikel 28b Wet op de 

vennootschapsbelasting

Beoordelen belaste of onbelaste 

compartimenteringsreserve
Fiscaal

Artikel 28c Wet op de 

vennootschapsbelasting

Beoordelen of sprake is van een 

verzekeringsonderneming en bepalen winst 

verzekeringsonderneming

Fiscaal

Artikel 29 Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. 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)

Ontvangen en beoordelen van een 

landenrapporten ihkv beoordelen substantiele 

verrekenprijsrisico's en andere risico's in het kader 

van uitholling van de belastinggrondslag en 

winstverschuivingen

Fiscaal

Artikel 29c t/m 29f Wet op de 

vennootschapsbelasting jo. Wet 

aanvullende regels uitwisseling 

landenrapporten

Opleggen van een bestuurlijke boete ingeval van 

schending verplichting landenrapport wegens 

opzet of grove schuld

Fiscaal
Artikel 29h Wet op de 

vennootschapsbelasting

Toepassen regelingen ter voorkoming van dubbele 

belasting bij vennootschapsbelasting
Fiscaal

Algemene taak, volgt uit diverse artikelen 

Wet op de vennootschapsbelasting, o.a. 

artikelen 33b en 33c

Behandelen bezwaar/beroep 

vennootschapsbelasting
Fiscaal Algemene taak 

Bepalen of sprake is van belastingplicht voor de 

dividendbelasting
Fiscaal Artikel 1 Wet op de dividendbelasting

Bepalen van de opbrengst van de aandelen, 

winstbewijzen en geldleningen 
Fiscaal Artikel 2 t/m 3 Wet op de dividendbelasting

Behandelen verzoek tot zekerheid omtrent 

toepasselijkheid de vraag of een aandelenruil, een 

splitsing of een fusie in overwegende mate is 

gericht op het ontgaan of het uitstellen van 

belastingheffing

Fiscaal Artikel 3a Wet op de dividendbelasting

4. Bronbelasting



Beoordelen of inhouding dividendbelasting 

achterwege dient te blijven als gevolg van 

vrijstellingen zoals opgenomem in Wet op de 

vennootschapsbelasting

Fiscaal

Artikel 4 Wet op de dividendbelasting jo. 

Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 

1965

Beoordelen of inhouding dividendbelasting 

achterwege mag blijven als gevolg van inkoop van 

aandelen 

Fiscaal

Artikel 4c Wet op de dividendbelasting jo. 

Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 

1965

Behandelen verzoek tot zekerheid omtrent de 

vraag in hoeverre de inhouding van de belasting 

achterwege kan blijven als gevolg van inkoop van 

aandelen

Fiscaal Artikel 4c Wet op de dividendbelasting

Beoordelen of inhouding dividendbelasting 

achterwege mag blijven als gevolg van inkoop van 

aandelen bij beleggingsinstellingen

Fiscaal Artikel 4d Wet op de dividendbelasting

Beoordelen of inhouding dividendbelasting 

achterwege mag blijven als gevolg van een tijdige 

verklaring dat sprake is van een verzoek zal doen 

om toepassing van artikel 4.12a van de Wet 

inkomstenbelasting 2001.

Fiscaal

Artikel 4e Wet op de dividendbelasting jo. 

Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 

1965

Beoordelen of inhouding dividendbelasting 

achterwege mag blijven als gevolg van een tijdige 

verklaring dat sprake is van een situatie als 

bedoeld in artikel 25, elfde lid, van de 

Invorderingswet 1990.

Fiscaal

Artikel 4f Wet op de dividendbelasting jo. 

Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 

1965

Behandelen aangifte dividendbelasting Fiscaal Artikel 7 Wet op de dividendbelasting

Behandelen teruggaaf- en/of (gedeeltelijke) 

vrijstellingsverzoeken dividendbelasting
Fiscaal

Artikel 10 en 10a Wet op de 

dividendbelasting jo. 

Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 

1965

Behandelen aanvragen woonplaatsverklaring Fiscaal Wet op de dividendbelasting
Dienend aan de fiscaliteit, om die reden als 

fiscaal aangemerkt

Beoordelen vermindering af te dragen 

dividendbelasting
Fiscaal

Artikel 11 en artikel 11a Wet op de 

dividendbelasting

Op verzoek vaststellen van hetgeen is gestort op 

de aandelen van een besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid of een naamloze 

vennootschap, niet zijnde een 

beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, 

alsmede het gemiddeld op de desbetreffende 

aandelen gestorte kapitaal

Fiscaal Artikel 13 Wet op de dividendbelasting

Behandelen bezwaar/beroep dividendbelasting Fiscaal Algemene taak 

Bepalen of sprake is van belastingplicht voor de 

bronbelasting
Fiscaal

Artikel 2.1 Wet op de bronbelasting 2021 

jo. uitvoeringsregeling bronbelasting 2021



Bepalen van de heffingsgrondslag over renten Fiscaal
Artikel 3.1, 3.3. en 3.5. Wet op de 

bronbelasting

Bepalen van de heffingsgrondslag over royalty's Fiscaal
Artikel 3.1, 3.4 en 3.5 Wet op de 

bronbelasting

Behandelen aangiften bronbelasting Fiscaal Artikel 5.1 Wet op de bronbelasting

Opleggen van naheffingsaanslagen Fiscaal Artikel 6.1 Wet op de bronbelasting

Beoordelen ontvangen informatie 

inhoudingsplichtigen
Fiscaal Artikel 6.3 Wet op de bronbelasting

Opleggen bestuurlijke boete inhoudingsplichtige 

ingeval niet nakoming inlichtingenverplichting 

inhoudingsplichtige

Fiscaal Artikel 6.4 Wet op de bronbelasting

Behandelen bezwaar/beroep bronbelasting Fiscaal Algemene taak 

Bepalen van het belastbaar bedrag voor de 

erfbelasting
Fiscaal Artikel 21 Successiewet

Bepalen van het belastbaar bedrag voor de 

schenkbelasting
Fiscaal Artikel 21 Successiewet

Vaststellen van het toepasselijke tarief voor de 

erfbelasting
Fiscaal Artikel 24 Successiewet

Vaststellen van het toepasselijke tarief voor de 

schenkbelasting
Fiscaal Artikel 24 Successiewet

Berekenen van de erfbelasting Fiscaal Artikel 25 t/m 31 Successiewet

Berekenen van de schenkbelasting Fiscaal Artikel 25 t/m 31 Successiewet

Beoordelen of sprake is van een vrijstelling van 

erfbelasting en of aan de voorwaarden daarvoor is 

voldaan

Fiscaal

Artikel 32 Successiewet jo. besluit Schenk- 

en erfbelasting, vrijstellingen, omzetting, 

fusie of taakafsplitsing

Beoordelen of sprake is van een vrijstelling van 

schenkbelasting en of aan de voorwaarden 

daarvoor is voldaan

Fiscaal

Artikel 33 t/m 34 Successiewet jo. besluit 

Schenk- en erfbelasting, vrijstellingen, 

omzetting, fusie of taakafsplitsing

Op verzoek verlenen van voorwaardelijke 

vrijstelling ingeval van verkrijging van 

ondernemingsvermogen in het kader van 

bedrijfsopvolging

Fiscaal EZK Artikel 35b Successiewet

Op verzoek aanmerken van de waarde van het 

verkregen ondernemingsvermogen na aftrek van 

de voorwaardelijke vrijstelling als geconserveerde 

waarde 

Fiscaal Artikel 35b Successiewet

Behandelen verzoek dat geen sprake is van 

voldoening aan het voortzettingsvereiste 
Fiscaal

Artikel 35e Successiewet jo. artikel 10 

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Op verzoek aanmerken van de waarde van de 

blote eigendom van een woning als 

geconserveerde waarde

Fiscaal Artikel 35g Successiewet

5. Successiewet



Uitnodigen tot het doen van aangifte erfbelasting Fiscaal Artikel 38 Successiewet

Uitnodigen tot het doen van aangifte 

schenkbelasting
Fiscaal Artikel 40 Successiewet

Behandelen aangiftes erfbelasting Fiscaal Algemene taak die voortvloeit uit de wet

Behandelen aangiftes schenkbelasting Fiscaal Algemene taak die voortvloeit uit de wet

Opleggen ambtshalve (conserverende) aanslag 

erfbelasting
Fiscaal Artikel 37 Successiewet

Opleggen ambtshalve (conserverende) aanslag 

schenkbelasting
Fiscaal Artikel 37 Successiewet

Vaststellen termijn aangifte erfbelasting Fiscaal Artikel 45 Successiewet

Vaststellen termijn aangifte schenkbelasting Fiscaal Artikel 46 Successiewet

Navorderen erfbelasting Fiscaal Artikel 52 Successiewet

Navorderen schenkbelasting Fiscaal Artikel 52 Successiewet

Verminderen (conserverende) aanslag erfbelasting Fiscaal Artikel 53 Successiewet

Verminderen (conserverende) aanslag erfbelasting Fiscaal Artikel 53 Successiewet

Behandelen bezwaar of beroep beschikkingen 

Successiewet
Fiscaal Artikel 54 Successiewet

Ontvangen verzoek tot kwijtschelding erfbelasting 

bij overdracht cultuurgoed en wettelijke verdeling 

en handelen als tussenpersoon tussen verzoeker 

en minister/staatssecretaris

Fiscaal OCW 

Artikel 67 Successiewet jo. artikel 4 

beleidsregel Schenk- en erfbelasting, 

kwijtschelding jo. artikel 11 

Uitvoeringsbesluit Successiewet 

Verlenen kwijtschelding schenkbelasting voor een 

schenking ten behoeve van het algemeen nut voor 

het grondgebied van Nederland die aan een 

bepaald tijdstip of een bepaalde gebeurtenis 

gebonden is

Fiscaal

Artikel 67 eerste lid, aanhef en onder 4˚ 

Successiewet jo. artikel 3.3 beleidsregel 

Schenk- en erfbelasting, kwijtschelding

Op verzoek verstrekken van inzage aan erfgenaam 

in stukken belastingheffing
Niet-fiscaal Artikel 72 Successiewet

Behandelen aangifte als bedoeld in artikel 73 

Successiewet 
Fiscaal

Artikel 72 Successiewet jo. artikel 11 

Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting

Verlengen van de termijn van 

administratieplichtigen voor verstrekking 

gegevens en inlichtingen

Niet-fiscaal Artikel 10d Uitvoeringsbesluit Successiewet

Aanwijzing van verstrekking vrijgestelde gegevens 

en inlichtingen
Niet-fiscaal Artikel 10d Uitvoeringsbesluit Successiewet

Opleggen bestuurlijke boete ingeval niet naleving 

administratieplicht
Fiscaal Artikel 75 Successiewet

Behandelen verzoek aanmerking van een 

onroerende zaak als landgoed 
Niet-fiscaal LNV

Artikel 2 Natuurschoonwet jo.  artikel 9 

Beleidsregel Natuurschoonwet 1928



Wijziging van de rangschikking van een 

onroerende zaak als landgoed 
Niet-fiscaal LNV

Artikel 3 Natuurschoonwet jo.  artikel 9 

Beleidsregel Natuurschoonwet 1928

Op verzoek verstrekken verklaring dat 

voorgenomen handeling niet zal leiden tot 

beschikking wijziging rangschikking onroerende 

zaak

Niet-fiscaal LNV
Artikel 3 Natuurschoonwet jo.  artikel 9 

Beleidsregel Natuurschoonwet 1928

Behandelen bezwaar/beroep rangschikking 

natuurschoonwet
Niet-fiscaal LNV

Natuurschoonwet 1928, jo. 

rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 

1928 jo. artikel 9 Beleidsregel 

Natuurschoonwet 1928

Toezicht houden op rangschikking 

natuurschoonwet
Niet-fiscaal LNV

Natuurschoonwet 1928, jo. 

rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 

1928 jo. artikel 9 Beleidsregel 

Natuurschoonwet 1928

Houden van registers van akten Niet-fiscaal J&V
Artikel 1 lid 2, onder b, Registratiewet 1970 

jo. Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970

Registreren van akten indien zij worden 

aangeboden
Niet-fiscaal J&V

Artikel 5 Registratiewet 1970 jo. 

Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970

Toezicht houden op de uitvoering van de 

Registratiewet 1970 
Niet-fiscaal J&V Artikel 7a lid 1 Registratiewet 1970

Vorderen van gegevens en inlichtingen bij de 

notaris. 
Niet-fiscaal J&V Artikel 8 lid 1 Registratiewet 1970

Desgevraagd inzage te verlenen in of een 

uittreksel af te geven uit het register
Niet-fiscaal J&V Artikel 10 lid 5 Registratiewet 1970 

Heffing van overdrachtsbelasting en 

assurantiebelasting
Fiscaal

Artikel 1 Wet op belastingen van 

rechtsverkeer

Beoordelen of sprake is van een belastbaar feit 

voor overdrachtsbelasting
Fiscaal

Artikel 2 t/m 8 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Ontvangen van gegevens in het kader van de 

overdrachtsbelasting
Fiscaal

Artikel 4 lid 9 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Vaststellen van het toepasselijke tarief 

overdrachtsbelasting (standaardtarief of verlaagd 

tarief woning niet-starters)

Fiscaal BZK
Artikel 14 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Beoordelen algemene (niet hieronder apart 

uitgewerkte) vrijstellingen overdrachtsbelasting, 

o.a. in het kader van omzetting, fusie/splitsing en 

reorganisatie

Fiscaal

Artikel 15 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer jo. Overdrachtsbelasting, 

vrijstelling, diverse onderwerpen jo. 

Uitvoeringsbesluit belastingen van 

rechtsverkeer

Beoordelen vrijstelling bedrijfsoverdracht in 

familiesfeer
Duaal EZK 

Artikel 15 lid 1 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

6. Rechtsverkeer



Beoordelen vrijstelling stedelijke herstructurering Duaal BZK

Artikel 15 lid 1 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer jo. Regeling vrijstelling 

overdrachtsbelasting stedelijke 

herstructurering jo. Regeling vrijstelling 

overdrachtsbelasting voor investeringen in 

stedelijke herstructurering

Beoordelen vrijstelling inrichting landelijk gebied Duaal LNV

Artikel 15 lid 1 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer jo. Overdrachtsbelasting, 

vrijstelling, diverse onderwerpen

Beoordelen vrijstelling Bureau Beheer 

Landbouwgronden
Duaal LNV

Artikel 15 lid 1 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Beoordelen vrijstelling woning starters Duaal BZK
Artikel 15 lid 1 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Beoordelen vrijstelling ten behoeve van de 

landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde 

cultuurgrond

Duaal LNV
Artikel 15 lid 1 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Beoordelen vrijstelling natuurgrond Duaal LNV

Artikel 15 lid 1 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer jo. Uitvoeringsbesluit 

belastingen van rechtsverkeer jo. 

Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet

Beoordelen vrijstelling objecten door 

Staatsbosbeheer 
Duaal LNV

Artikel 15 lid 1 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Ontvangen aangiften m.b.t. vrijstellingen 

overdrachtsbelasting
Fiscaal

Artikel 15 lid 9 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer jo. Uitvoeringsbesluit 

belastingen van rechtsverkeer

Beschikbaar stellen van standaardformulieren 

m.b.t. overdrachtsbelasting
Fiscaal 

Artikel 15a lid 2 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Is dienend aan de fiscaliteit en om die 

reden als fiscaal aangemerkt

Ontvangen ingevulde standaardformulieren m.b.t. 

overdrachtsbelasting
Fiscaal 

Artikel 15a lid 4 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Is dienend aan de fiscaliteit en om die 

reden als fiscaal aangemerkt

Heffing van overdrachtsbelasting van de 

verkrijger, op aangifte
Fiscaal

Artikel 16 jo. 17 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

(Reageren op verzoek tot) teruggaaf 

overdrachtsbelasting
Fiscaal

Artikel 19 lid 1 jo. lid 3 Wet op de 

belastingen van rechtsverkeer

Beoordelen of sprake is van een belastbaar feit 

voor assurantiebelasting
Fiscaal

Artikel 20 en 21 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Beoordelen algemene (niet hieronder apart 

uitgewerkte) vrijstellingen assurantiebelasting
Fiscaal

Artikel 24 lid 1 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Beoordelen vrijstelling brede weersverzekering Duaal LNV
Artikel 24 lid 1 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Heffing assurantiebelasting bij de bemiddelaar, de 

verzekeraar, de (fiscaal) vertegenwoordiger van 

de verzekeraar, of de verzekeringnemer

Fiscaal

Artikel 25 lid 3 t/m lid 8 Wet op de 

belastingen van rechtsverkeer jo. 

Uitvoeringsbesluit belastingen van 

rechtsverkeer



(Reageren op verzoek tot) verlenen vergunning 

fiscaal vertegenwoordiger
Fiscaal 

Artikel 25a lid 1 jo. lid 2 en 4 Wet op de 

belastingen van rechtsverkeer

Is dienend aan de fiscaliteit en om die 

reden als fiscaal aangemerkt

Heffing van de assurantiebelasting, op aangifte Fiscaal
Artikel 27 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

(Reageren op verzoek tot) teruggaaf 

assurantiebelasting
Fiscaal

Artikel 29 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Ontvangen meldingen overdracht economische 

eigendom i.h.k.v. overdrachtsbelasting
Fiscaal 

Artikel 54 lid 1 Wet op de belastingen van 

rechtsverkeer

Is dienend aan de fiscaliteit en om die 

reden als fiscaal aangemerkt

Beoordelen of artikel 1 sub b Wet op de 

omzetbelasting van toepassing is 
Fiscaal

Artikel 1a Wet op de omzetbelasting jo. 

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 

1968

Beoordelen verzoek van in artikel 1a lid 2 

bedoelde ondernemers dat lid niet op hen van 

toepassing te laten zijn

Fiscaal Artikel 1a Wet op de inkomstenbelasting

Beoordelen of sprake is van levering van goederen Fiscaal Artikel 3 t/m 3c Wet op de omzetbelasting

Beoordelen of sprake is van een dienst Fiscaal Artikel 4 Wet op de omzetbelasting

Beoordelen van de plaats van levering Fiscaal Artikel 5 t/m 5d Wet op de omzetbelasting

Beoordelen van de plaats van een dienst Fiscaal Artikel 6 t/m 6j Wet op de omzetbelasting

Beoordelen of ondernemers die vallen onder 

artikel 5a lid 1 onderdeel a of artikel 6h onder de 

drempel blijven

Fiscaal Artikel 6k Wet op de omzetbelasting

Behandelen melding van in Nederland gevestigde 

ondernemer indien deze toch artikel 5a lid 1 

onderdeel a of 6h wil toepassen

Fiscaal Artikel 6k Wet op de omzetbelasting

Beoordelen of sprake is van een ondernemer Fiscaal Artikel 7 Wet op de omzetbelasting

Al dan niet op verzoek beoordelen of sprake is van 

een fiscale eenheid voor de omzetbelasting
Fiscaal Artikel 7 Wet op de omzetbelasting

Beoordelen van de hoogte van de vergoeding 

(waarover de belasting wordt geheven)
Fiscaal Artikel 8 Wet op de omzetbelasting

Vaststellen of standaard belastingtarief van 

toepassing is 
Fiscaal Artikel 9 Wet op de omzetbelasting

7. Omzetbelasting



Vaststellen of verlaagd tarief voedingsmiddelen en 

water van toepassing is
Duaal

Artikel 9 Wet op de omzetbelasting jo. 

tabel I

We hebben begrepen dat de richtlijn een 

facultatief karakter heeft in die zin dat de 

richtlijngever de nationale wetgevers de 

vrijheid heeft gelaten zelf te bepalen welke 

van de in Bijlage III Btw-richtlijn genoemde 

prestaties kunnen delen in het verlaagde 

tarief. Om die reden is de toepassing van 

de verlaagde tarieven als duaal 

aangemerkt. Het is immers niet dwingend 

voorgeschreven door richtlijngever

Vaststellen of verlaagd tarief geneesmiddelen en 

hulpmiddelen van toepassing is
Duaal VWS

Artikel 9 Wet op de omzetbelasting jo. 

tabel I

Facultatief karakter richtlijn, verlaagde 

tarief beleidsdoel en om die reden duaal 

Vaststellen of verlaagd tarief culturele goederen 

en diensten van toepassing is
Duaal OCW 

Artikel 9 Wet op de omzetbelasting jo. 

tabel I

Facultatief karakter richtlijn, verlaagde 

tarief beleidsdoel en om die reden duaal 

Vaststellen of verlaagd tarief arbeidsintensieve 

diensten van toepassing is
Duaal SZW

Artikel 9 Wet op de omzetbelasting jo. 

tabel I

Facultatief karakter richtlijn, verlaagde 

tarief beleidsdoel en om die reden duaal 

Vaststellen of de overige verlaagde tarieven van 

toepassing zijn
Duaal

Artikel 9 Wet op de omzetbelasting jo. 

tabel I

Facultatief karakter richtlijn, verlaagde 

tarief beleidsdoel en om die reden duaal 

Vaststellen of nultarief internationaal 

personenvervoer van toepassing is
Duaal I&W

Artikel 9 Wet op de omzetbelasting jo. 

tabel II

Facultatief karakter richtlijn, verlaagde 

tarief beleidsdoel en om die reden duaal 

Beoordelen of de overige nultarieven van 

toepassing zijn 
Duaal

Artikel 9 Wet op de omzetbelasting jo. 

tabel II

Facultatief karakter richtlijn, verlaagde 

tarief beleidsdoel en om die reden duaal 

Beoordelen of sprake is van de levering of verhuur 

van onroerende zaken (ihkv de vrijstelling)
Niet-fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel a en onderdeel b 

Wet op de omzetbelasting jo. besluit 

Omzetbelasting, levering en verhuur van 

onroerende zaken

Toepassen vrijstelling levering of verhuur van 

onroerende zaken
Fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel a en onderdeel b 

Wet op de omzetbelasting jo. besluit 

Omzetbelasting, levering en verhuur van 

onroerende zaken

Deze vrijstelling volgt uit de richtlijn, 

lidstaten kunnen zelf wel bepaalde 

voorwaarden bepalen

Behandelen verzoeken tot belasting van de 

levering en de verhuur van onroerende zaken
Fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel a en onderdeel b 

Wet op de omzetbelasting jo. besluit 

Omzetbelasting, levering en verhuur van 

onroerende zaken

Beoordelen verzoek om te worden uitgezonderd 

van de vrijstelling van belasting voor de levering 

van onroerende zaken en van rechten waaraan 

deze zijn onderworpen

Fiscaal
Artikel 6 Uitvoeringsbeschikking 

omzetbelasting 1968

Beoordelen verzoek om te worden uitgezonderd 

van de vrijstelling van belasting voor verhuur van 

onroerende zaken

Fiscaal
Artikel 6a Uitvoeringsbeschikking 

omzetbelasting 1968



Beoordelen of sprake is van de verzorging en 

verpleging van in een inrichting opgenomen 

personen

Niet-fiscaal VWS

Artikel 11 lid 1 onderdeel c Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Omzetbelasting; 

verzorging en verpleging van in een 

inrichting opgenomen personen

Toepassen vrijstelling verpleging en verzorging Fiscaal VWS

Artikel 11 lid 1 onderdeel c Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Omzetbelasting; 

verzorging en verpleging van in een 

inrichting opgenomen personen

Deze vrijstelling volgt uit de richtlijn, 

lidstaten kunnen zelf wel bepaalde 

voorwaarden bepalen

Beoordelen of sprake is van diensten aan de jeugd Niet-fiscaal VWS
Artikel 11 lid 1 onderdeel d Wet op de 

omzetbelasting 

Toepassen vrijstelling jeugdwerk Fiscaal VWS
Artikel 11 lid 1 onderdeel d Wet op de 

omzetbelasting 

Deze vrijstelling volgt uit de richtlijn, 

lidstaten kunnen zelf wel bepaalde 

voorwaarden bepalen

Beoordelen of sprake is van sport/lichamelijke 

opvoeding diensten
Niet-fiscaal VWS

Artikel 11 lid 1 onderdeel e Wet op de 

omzetbelasting 

Toepassen vrijstelling sport Fiscaal VWS
Artikel 11 lid 1 onderdeel e Wet op de 

omzetbelasting 

Deze vrijstelling volgt uit de richtlijn, 

lidstaten kunnen zelf wel bepaalde 

voorwaarden bepalen

Beoordelen of sprake is van sociaal culturele 

prestaties
Niet-fiscaal OCW

Artikel 11 lid 1 onderdeel f Wet op de 

omzetbelasting 

Toepassen vrijstelling sociale en culturele 

prestaties
Fiscaal OCW

Artikel 11 lid 1 onderdeel f Wet op de 

omzetbelasting 

Deze vrijstelling volgt uit de richtlijn, 

lidstaten kunnen zelf wel bepaalde 

voorwaarden bepalen

Op verzoek erkennen van een instelling van 

sociale of culturele aard en mogelijk intrekken of 

vervangen erkenning

Niet-fiscaal OCW
Artikel 7 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 

1968

Beoordelen of sprake is van (para)medische 

diensten, thuiszorg of zorgboerderijen
Niet-fiscaal VWS

Artikel 11 lid 1 onderdeel g Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Omzetbelasting, 

vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en 

onderdeel g, onder 1°, Wet op de 

omzetbelasting 1968 jo. Omzetbelasting, 

AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg

Toepassen medische vrijstelling Fiscaal VWS

Artikel 11 lid 1 onderdeel g Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Omzetbelasting, 

vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en 

onderdeel g, onder 1°, Wet op de 

omzetbelasting 1968 jo. Omzetbelasting, 

AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg

Deze vrijstelling volgt uit de richtlijn, 

lidstaten kunnen zelf wel bepaalde 

voorwaarden bepalen



Beoordelen of sprake is van lijkbezorging Niet-fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel h Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Omzetbelasting, 

vrijstellingen voor de diensten door 

lijkbezorgers, crematoria en exploitanten 

van begraafplaatsen

Toepassen vrijstelling voor diensten van 

lijkbezorgers
Duaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel h Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Omzetbelasting, 

vrijstellingen voor de diensten door 

lijkbezorgers, crematoria en exploitanten 

van begraafplaatsen

De vrijstelling voor de diensten van 

lijkbezorgers berust op de 

overgangsbepaling van art. 371 jo. bijlage 

X, deel B, Btw-richtlijn. Nederland mag 

deze vrijstelling tot nader order handhaven, 

en is om die reden als beleidsvrijheid 

aangemerkt en dus als duaal

Beoordelen of sprake is van bankbedrijf Niet-fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel i en j Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Toepassing van 

de wet op de omzetbelasting 1968 ten 

aanzien van het bankbedrijf jo. 

Omzetbelasting, beheer van 

gemeenschappelijke beleggingsfondsen; 

bijzonder overheidstoezicht jo. besluit 

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van 

opties op termijncontracten (1996) jo. 

besluit Omzetbelasting, beheer van 

gemeenschappelijke beleggingsfondsen; 

bijzonder overheidstoezicht jo. besluit 

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van 

creditcards

Toepassen vrijstelling betaalmiddelen en effecten 

en vrijstelling financiele diensten
Fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel i en j Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Toepassing van 

de wet op de omzetbelasting 1968 ten 

aanzien van het bankbedrijf jo. 

Omzetbelasting, beheer van 

gemeenschappelijke beleggingsfondsen; 

bijzonder overheidstoezicht jo. besluit 

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van 

opties op termijncontracten (1996) jo. 

besluit Omzetbelasting, beheer van 

gemeenschappelijke beleggingsfondsen; 

bijzonder overheidstoezicht jo. besluit 

Heffing van omzetbelasting ten aanzien van 

creditcards

Vrijstelling volgt uit btw-richtlijn

Beoordelen of sprake is van verzekering en 

herverzekering
Niet-fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel k Wet op de 

omzetbelasting



Toepassen vrijstelling verzekeringen Fiscaal
Artikel 11 lid 1 onderdeel k Wet op de 

omzetbelasting
Vrijstelling volgt uit btw-richtlijn

Beoordelen of sprake is van de vrijstelling voor 

kansspelen
Niet-fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel l Wet op de 

omzetbelasting

Toepassen vrijstelling kansspelen Fiscaal
Artikel 11 lid 1 onderdeel l Wet op de 

omzetbelasting
Vrijstelling volgt uit btw-richtlijn

Toepassen vrijstelling postdiensten Fiscaal EZK 
Artikel 11 lid 1 onderdeel m Wet op de 

omzetbelasting
Vrijstelling volgt uit btw-richtlijn

Beoordelen of sprake is van de niet-commerciele 

activiteiten van openbare radio- en 

televisieorganisaties

Niet-fiscaal OCW
Artikel 11 lid 1 onderdeel n Wet op de 

omzetbelasting

Toepassen vrijstelling radio en televisie Fiscaal OCW
Artikel 11 lid 1 onderdeel n Wet op de 

omzetbelasting
Vrijstelling volgt uit btw-richtlijn

Beoordelen of sprake is van de 

onderwijsvrijstelling
Niet-fiscaal OCW

Artikel 11 lid 1 onderdeel o Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Omzetbelasting, 

vrijstellingen, onderwijsvrijstelling

Toepassen onderwijsvrijstelling Fiscaal OCW

Artikel 11 lid 1 onderdeel o Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Omzetbelasting, 

vrijstellingen, onderwijsvrijstelling

Vrijstelling volgt uit btw-richtlijn

Beoordelen of sprake is van een voordracht Niet-fiscaal
Artikel 11 lid 1 onderdeel p Wet op de 

omzetbelasting

Toepassen voordrachtvrijstelling Duaal
Artikel 11 lid 1 onderdeel p Wet op de 

omzetbelasting
Geen directe basis in btw-richtlijn 

Beoordelen of sprake is van de vrijstelling voor 

componisten, schrijvers en journalisten
Niet-fiscaal OCW 

Artikel 11 lid 1 onderdeel q Wet op de 

omzetbelasting

Toepassen vrijstelling schrijvers, componisten en 

journalisten
Duaal OCW 

Artikel 11 lid 1 onderdeel q Wet op de 

omzetbelasting

De vrijstelling is gebaseerd op de 

overgangsbepaling van art. 371 jo. bijlage 

X, deel B, Btw-richtlijn

Beoordelen of sprake is van vrijgesteld gebruik 

van investeringsgoederen als bedoeld in artikel 11 

lid 1 onderdeel r

Niet-fiscaal
Artikel 11 lid 1 onderdeel r Wet op de 

omzetbelasting

Toepassen vrijstelling gebruikte 

investeringsgoederen
Fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel r Wet op de 

omzetbelasting
Vrijstelling volgt uit btw-richtlijn

Beoordelen of sprake is van de levering van 

menselijke organen, menselijk bloed en 

moedermelk

Niet-fiscaal VWS
Artikel 11 lid 1 onderdeel s Wet op de 

omzetbelasting

Toepassen vrijstelling bloed, organen en 

moedermelk
Fiscaal VWS

Artikel 11 lid 1 onderdeel s Wet op de 

omzetbelasting
Vrijstelling volgt uit btw-richtlijn



Beoordelen of sprake is van diensten door 

werkgevers- en werknemersorganisaties of 

organisaties m.b.t. levensovertuigingen

Niet-fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel t Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Omzetbelasting, 

vrijstelling; diensten en nauw daarmee 

samenhangende leveringen door [...] aan 

hun leden tegen statutair vastgestelde 

contributie

Toepassen vrijstelling bijzondere organisaties Fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel t Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Omzetbelasting, 

vrijstelling; diensten en nauw daarmee 

samenhangende leveringen door [...] aan 

hun leden tegen statutair vastgestelde 

contributie

Vrijstelling volgt uit btw-richtlijn

Beoordelen of sprake is van een groepering als 

bedoeld in artikel 11 lid 1 onderdeel u 
Niet-fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel u Wet op de 

omzetbelasting

Toepassen vrijstelling groeperingen Fiscaal
Artikel 11 lid 1 onderdeel u Wet op de 

omzetbelasting
Vrijstelling volgt uit btw-richtlijn

Beoordelen of sprake is van fondsenwerving Niet-fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel v Wet op de 

omzetbelasting jo. Omzetbelasting, 

fondswerving en kantines

Toepassen vrijstelling fondsenwerving Fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel v Wet op de 

omzetbelasting jo. Omzetbelasting, 

fondswerving en kantines

Deze vrijstelling volgt uit de richtlijn, 

lidstaten kunnen zelf wel bepaalde 

voorwaarden bepalen

Beoordelen of sprake van kinderopvang of 

gastouderschap
Niet-fiscaal

Artikel 11 lid 1 onderdeel W Wet op de 

omzetbelasting jo. Omzetbelasting, 

vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel 

w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, 

bemiddeling bij gastouderopvang

Toepassen vrijstelling kinderopvang of gastouder Duaal 

Artikel 11 lid 1 onderdeel W Wet op de 

omzetbelasting jo. Omzetbelasting, 

vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel 

w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, 

bemiddeling bij gastouderopvang

Vrijstelling volgt niet als zodanig uit btw-

richtlijn 

Beoordelen moment verschuldigdheid 

omzetbelasting ter zake van leveringen en 

diensten

Fiscaal
Artikel 13 en 13a Wet op de 

omzetbelasting

Behandelen aangifte omzetbelasting ter zake van 

leveringen en diensten
Fiscaal Artikel 14 Wet op de omzetbelasting



Beoordelen van de aftrek omzetbelasting ter zake 

van leveringen en diensten
Fiscaal

Artikel 15 Wet op de omzetbelasting jo. 

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 

1968, jo. besluit uitsluiting aftrek 

omzetbelasting 1968 jo. besluit 

Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting

Op verzoek terugbetalen van omzetbelasting 

indien aftrek groter is dan verschuldigd geworden 

belasting

Fiscaal Artikel 17 Wet op de omzetbelasting

Beoordelen of sprake is van intracommunautaire 

verwerving van goederen
Fiscaal

Artikel 17a en 17b Wet op de 

omzetbelasting

Beoordelen van de hoogte van de vergoeding 

m.b.t. interacommunautaire verwervingen 

(waarover de belasting wordt geheven)

Fiscaal Artikel 17c Wet op de omzetbelasting

Vaststellen welk belastingtarief van toepassing is 

op intracommunautaire verwervingen
Fiscaal Artikel 17d jo. 9 Wet op de omzetbelasting

Beoordelen of sprake is van een vrijstelling voor 

de intracommunautaire verwervingen van 

goederen

Fiscaal Artikel 17e Wet op de omzetbelasting

Beoordelen moment verschuldigdheid 

omzetbelasting ter zake van intracommunautaire 

verwervingen

Fiscaal Artikel 17g Wet op de omzetbelasting

Behandelen aangifte omzetbelasting ter zake van 

intracommunautaire verwervingen
Fiscaal Artikel 17h Wet op de omzetbelasting

Beoordelen of sprake is van invoer van goederen Fiscaal Artikel 18 Wet op de omzetbelasting

Beoordelen van de hoogte van de douanewaarde Fiscaal Artikel 19 Wet op de omzetbelasting

Vaststellen welk belastingtarief van toepassing is 

op invoer van goederen
Fiscaal Artikel 20 Wet op de omzetbelasting

Beoordelen of sprake is van een vrijstelling voor 

de invoer van goederen
Fiscaal

Artikel 21 t/m 21b Wet op de 

omzetbelasting

Heffing van de belasting bij invoer en verlening 

van de vergunning geschiedt op basis van 

Algemene douanewet

Handelingen van Douane vallen buiten 

scope van dit onderzoek en worden hier 

verder niet verwerkt. 

Behandelen van een melding voor toepassing van 

de kleineondernemersregeling (KOR)
Duaal EZK 

Artikel 25 Wet op de omzetbelasting jo. 

besluit Omzetbelasting, registratiedrempel 

voor kleine ondernemers, jo. besluit 

Omzetbelasting, btw-heffing en toepassing 

KOR bij zonnepanelen



Op verzoek aanwijzen van ondernemers als 

ondernemers die niet aan ondernemers goederen 

plegen te leveren en diensten plegen te verlenen 

zodat artikel 26 Wet op de omzetbelasting op hen 

van toepassing is

Fiscaal

Artikel 26 Wet op de omzetbelasting jo. 

artikel 26 Uitvoeringsbeschikking 

omzetbelasting 1968

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Beoordelen van toepassing van de regeling voor 

gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, 

voorwerpen van verzamelingen en antiquiteiten 

(grondslag belasting is winstmarge) en 

behandelen verzoeken in dat kader 

(margeregeling)

Fiscaal

Artikel 28b t/m 28i Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Omzetbelasting, 

margeregeling; regeling voor gebruikte 

goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen 

voor verzamelingen en antiquiteiten

Volgt uit btw-richtlijn

Behandelen verzoek tot toepassing van artikel 28d 

Wet op de omzetbelasting ingeval het onmogelijk 

of ongebruikelijk is om de goederen administratief 

van inkoop tot verkoop te volgen of om de 

aankoopprijs van een partij goederen te splitsen in 

aankoopprijzen voor elk afzonderlijk goed

Fiscaal
Artikel 4c Uitvoeringsbeschikking 

omzetbelasting 1968

Behandelen van een verzoek tot het vaststellen 

van een negatief jaarsaldo als bedoeld in artikel 4c 

lid 7 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968, 

alsmede van het bedrag van de aldaar bedoelde 

teruggaaf

Fiscaal
Artikel 4c Uitvoeringsbeschikking 

omzetbelasting 1968

Controleren van toepassing van de regeling voor 

beleggingsgoud in aangifte 
Fiscaal

Artikel 28j t/m 28p Wet op de 

omzetbelasting jo. hoofdstuk XA 

Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 

1968

Lijst voor vrijgesteld beleggingsgoud wordt 

jaarlijks opgesteld door Europese 

commissie. Inspecteur controleert 

toepassing van deze regeling door 

aangever, om die reden fiscaal. 

Beoordelen van toepassing van de niet-

Unieregeling en behandelen opgaven en 

mededelingen in dat kader  

Fiscaal
Artikel 28r t/m 28rl Wet op de 

omzetbelasting 

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Beoordelen of voldaan wordt aan de voorwaarden 

voor Nederland als lidstaat voor identificatie bij 

toepassing niet-Unieregeling en indien nodig 

weigeren/intrekken identificatie 

Fiscaal Artikel 28rc Wet op de omzetbelasting
Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Verstrekken van individueel btw-

identificatienummer
Fiscaal Artikel 28rd Wet op de omzetbelasting

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Verwijdering van niet in de unie gevestigde 

ondernemer uit identificatieregister
Fiscaal Artikel 28re Wet op de omzetbelasting

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Ontvangen van de btw door de ontvanger van de 

ondernemer die voor Nederland heeft gekozen als 

land van identificatie

Fiscaal Artikel 28ri Wet op de omzetbelasting

Naheffing van te weinig geheven belasting bij niet 

in de Unie gevestigde ondernemer 
Fiscaal Artikel 28rk Wet op de omzetbelasting



Beoordelen van toepassing van de Unieregeling en 

behandelen opgaven en mededelingen in dat 

kader  

Fiscaal
Artikel 28st/m 28sj Wet op de 

omzetbelasting

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Beoordelen of voldaan wordt aan de voorwaarden 

voor Nederland als lidstaat voor identificatie bij 

toepassing Unieregeling en indien nodig 

weigeren/intrekken identificatie 

Fiscaal Artikel 28sb Wet op de omzetbelasting
Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Verwijdering van de niet in de lidstaat van 

verbruik gevestigde ondernemer uit 

identificatieregister

Fiscaal Artikel 28sc Wet op de omzetbelasting
Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Ontvangen van de btw door de ontvanger van de 

ondernemer die voor Nederland heeft gekozen als 

land van identificatie

Fiscaal Artikel 28sg Wet op de omzetbelasting

Naheffing van te weinig geheven belasting bij niet 

in de Unie gevestigde ondernemer 
Fiscaal Artikel 28si Wet op de omzetbelasting

Beoordelen van toepassing van de invoerregeling 

en behandelen opgaven en mededelingen in dat 

kader  

Fiscaal
Artikel 28t/m 28tn Wet op de 

omzetbelasting

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Verstrekken van individueel btw-

identificatienummer
Fiscaal Artikel 28tf Wet op de omzetbelasting

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Beoordelen of voldaan wordt aan de voorwaarden 

voor Nederland als lidstaat voor identificatie bij 

toepassing Unieregeling en indien nodig 

weigeren/intrekken identificatie 

Fiscaal Artikel 28tf Wet op de omzetbelasting
Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Verwijdering van de niet in de lidstaat van 

verbruik gevestigde ondernemer uit 

identificatieregister

Fiscaal Artikel 28tg Wet op de omzetbelasting
Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Ontvangen van de btw door de ontvanger van de 

ondernemer die voor Nederland heeft gekozen als 

land van identificatie

Fiscaal Artikel 28tk Wet op de omzetbelasting

Naheffing van te weinig geheven belasting bij niet 

in de Unie gevestigde ondernemer 
Fiscaal Artikel 28tm Wet op de omzetbelasting

Regeling post en koeriersdiensten

Handelingen van Douane vallen buiten 

scope van dit onderzoek en worden hier 

verder niet verwerkt. 

Beoordelen toepassing regeling voor vis Fiscaal Artikel 28y Wet op de omzetbelasting

Beoordelen toepassing regeling voor reisbureaus Fiscaal
Artikel 28z t/m zg Wet op de 

omzetbelasting

Beoordelen toepassing regeling voor vouchers Fiscaal

Artikel 28zh t/m zj Wet op de 

omzetbelasting jo. besluit Besluit heffing 

van omzetbelasting ter zake van vouchers, 

waardebonnen en zegels



Beoordelen toepassing recht op teruggaaf inzake 

annulering etc. goederenlevering of dienst en 

behandelen verzoeken in dat kader 

Fiscaal Artikel 29 Wet op de omzetbelasting

Op verzoek teruggaaf verlenen van 

omzetbelasting intracommunautaire verwerving
Fiscaal

Artikel 29a t/m 30 Wet op de 

omzetbelasting

Behandelen verzoeken tot teruggaaf 

omzetbelasting
Fiscaal Artikel 31 Wet op de omzetbelasting

Behandelen verzoeken tot teruggaaf van in 

Nederland in rekening gebrachte belasting aan 

ondernemers uit een andere lidstaat en indien van 

toepassing, terugbetaling goedgekeurde 

teruggaafbedrag dan wel oplegging 

naheffingsaanslag

Fiscaal
Artikel 32b t/m 32s Wet op de 

omzetbelasting 

Ontvangst van en doorzending aan lidstaat van 

teruggaaf van verzoek tot teruggaaf voor in 

andere lidstaten aan Nederlandse ondernemers in 

rekening gebrachte belasting

Fiscaal
Artikel 33 t/m 33f Wet op de 

omzetbelasting

Behandelen verzoeken en afgeven vergunningen 

voor fiscaal vertegenwoordiger en indien nodig 

intrekken of wijzigen vergunning

Fiscaal

Artikel 33g Wet op de omzetbelasting jo. 

artikel 24c Uitvoeringsbesluit 

omzetbelasting 1968

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Opleggen van bestuurlijke boete ingeval een 

ondernemer een btw-melding als bedoeld in 

artikel 28q die hij in Nederland moet doen of de 

lijst, bedoeld in artikel 37a, niet, niet tijdig, niet 

volledig of onjuist heeft ingediend

Fiscaal

Artikel 40 Wet op de omzetbelasting jo. 

paragraaf 31a t/m 32 Besluit Bestuurlijke 

Boeten Belastingdienst

Behandelen bezwaar/beroep omzetbelasting Fiscaal Algemene taak 

Beoordelen van een suppletie Fiscaal
Artikel 15 Uitvoeringsbesluit 

omzetbelasting 1968

Vaststellen van percentage voor specifieke 

ondernemer met verschillende tarieven
Fiscaal

Artikel 17 Uitvoeringsbesluit 

omzetbelasting 1968

Op verzoek verlenen vergunning voor een niet-

plaatsgebonden entrepot dan wel plaatsgebonden 

entrepot en indien nodig intrekken of wijzigen van 

de vergunning

Fiscaal
Artikel 36c en 36 cb Uitvoeringsbesluit 

omzetbelasting 1968

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Op verzoek verlenen van een aanwijzing tot een 

accijnsgoederenplaats voor minerale olien en 

indien nodig intrekken of wijzigen aanwijzing

Fiscaal
Artikel 36ca Uitvoeringsbesluit 

omzetbelasting 1968

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Beoordelen of er sprake is van recht op een 

bijdrage uit het btw-compensatiefonds
Duaal BZK

Artikel 3 en 4 Wet op het BTW-

compensatiefonds

BTW-compensatiefonds in overleg als 

geheel als duaal aangemerkt

Beoordelen moment ontstaan recht op bijdrage 

uit btw-compensatiefonds en moment 

verschuldigdheid bijdrage

Duaal BZK
Artikel 5 en 6 Wet op het BTW-

compensatiefonds

BTW-compensatiefonds als geheel als duaal 

aangemerkt

Behandelen van de opgave van het recht op 

bijdrage
Duaal BZK

Artikel 9 Wet op het BTW-

compensatiefonds

BTW-compensatiefonds als geheel als duaal 

aangemerkt



Vaststellen van de bijdrage over een betreffend 

jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar
Duaal BZK

Artikel 9 Wet op het BTW-

compensatiefonds

BTW-compensatiefonds als geheel als duaal 

aangemerkt

Op verzoek verstrekken voorschotten bijdrage uit 

btw-compensatiefonds
Duaal BZK

Artikel 9 Wet op het BTW-

compensatiefonds jo. Artikel 1 

Uitvoeringsregeling BTW-

compensatiefonds

BTW-compensatiefonds als geheel als duaal 

aangemerkt

Ingeval van verschil tussen verstrekte bijdrage en 

recht op bijdrage terugvorderen/verrekenen met 

omzetbelasting dan wel betalen verschil

Duaal BZK
Artikel 9 Wet op het BTW-

compensatiefonds

BTW-compensatiefonds als geheel als duaal 

aangemerkt

Behandelen bezwaar/beroep btw-

compensatiefonds
Duaal BZK

Artikel 9 Wet op het BTW-

compensatiefonds

BTW-compensatiefonds als geheel als duaal 

aangemerkt

Heffing van belasting ter zake van de registratie 

van een personenauto, een motorrijwiel of een 

bestelauto in het kentekenregister

Fiscaal I&W
Artikel 1 lid 1 jo. lid 2 Wet op de belasting 

van personenauto's en motorrijwielen 1992

Verstrekken van een artikel 8 vergunning Fiscaal I&W

Artikel 8 Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992 jo. 

artikel 6 lid 1 jo. lid 3 jo. lid 4 

Uitvoeringsregeling belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992

Aanvullen van ontbrekende gegevens die relevant 

zijn bij de aangifte voor het vaststellen van de 

afschrijving 

Fiscaal I&W
Artikel 10 lid 9 Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992

Naheffing van belasting Fiscaal I&W
Artikel 12a Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992

Verlenen van vrijstellingen voor personenauto's, 

motorrijwielen en bestelauto's waarvoor een 

bijzonder kenteken is afgegeven voor de RDW 

Duaal I&W
Artikel 13 Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992

Verlenen van vrijstellingen voor bestelauto's voor 

ondernemers
Duaal EZK, I&W 

Artikel 13a Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992

Verlenen van vrijstelling voor uit een ander land 

afkomstige personenauto's, motorrijwielen en 

bestelauto's die voor specifieke doeleinden, dan 

wel onder specifieke omstandigheden naar 

Nederland zijn gebracht

Duaal I&W
Artikel 14 Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992

Verlenen van teruggave belasting voor 

personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto bij 

uitvoer

Fiscaal I&W

Artikel 14a lid 1 jo. lid 2 Wet op de 

belasting van personenauto's en 

motorrijwielen 1992 jo. artikel 4a lid 2 jo. 

artikel 4b lid 2 Uitvoeringsbesluit belasting 

van personenauto's en motorrijwielen 1992

Vaststellen van bedrag voor teruggave of 

verrekening voor personenauto’s, motorrijwielen 

en bestelauto

Fiscaal I&W
Artikel 14b lid 5 Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992

8. Autobelasting



Beslissen op aanvraag voor teruggave voor voor 

personenauto’s, motorrijwielen en bestelauto, 

o.a. in kader van politie, brandweer, 

invalidenvervoer, ziekenvervoer, geldtransport

Duaal I&W
Artikel 15 Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992

Beslissen op aanvraag voor teruggave voor voor 

bestelauto's voor vervoer gehandicapten
Duaal I&W, VWS 

Artikel 15a Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992

Vastellen van het bedrag voor zekerheid voor de 

belasting die verschuldigd is
Fiscaal I&W

Artikel 17 lid 1 Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992 jo. 

artikel 9 lid 3 jo. lid 4 Uitvoeringsregeling 

belasting van personenauto's en 

motorrijwielen 1992

Dienend aan de fiscaliteit, dus als fiscaal 

aangemerkt

Beslissen of vorm van zekerheid die wordt 

aangeboden wordt aanvaard
Niet-fiscaal I&W

Artikel 17 lid 5  Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992

Onderwerpen van een motorrijtuig aan een 

onderzoek en het daartoe brengen of te doen 

brengen naar een nabij gelegen plaats. 

Niet-fiscaal I&W
Artikel 19 Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992

Opleggen verzuimboeten BPM Fiscaal I&W

Artikel 13a en 15a Wet op de belasting van 

personenauto's en motorrijwielen 1992 jo. 

hoofdstuk 4 Besluit Bestuurlijke Boeten 

Belastingdienst

Innen belasting op personenauto's en 

motorrijwielen
Fiscaal I&W Algemene taak 

Behandelen bezwaar/beroep belasting van 

personenauto's en motorrijwielen
Fiscaal I&W Algemene taak

Heffing motorrijtuigenbelasting, op aangifte Fiscaal I&W
Artikel 1 lid 1 jo. artikel 14 Wet op

de motorrijtuigenbelasting 1994

Aanmerken houder motorrijtuig (als

belastingplichtige)
Fiscaal I&W

Artikel 8 Wet op de

motorrijtuigenbelasting 1994

Naheffen motorrijtuigenbelasting Fiscaal I&W

Artikel 15 Wet op de

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. artikel 20 

Algemene wet inzake

Rijksbelastingen

Controleren aanvraag tot tenaamstelling

dan wel tot wijziging tenaamstelling
Duaal I&W

Artikel 17 lid 1 Wet op de

motorrijtuigenbelasting 1994

Behandelen aanvullende aangifte Fiscaal I&W
Artikel 17 lid 2 jo. lid 3 Wet op de

motorrijtuigenbelasting 1994

Vaststellen teruggave belasting (en na

schorsing)
Fiscaal I&W

Artikel 18 lid 1 jo. lid 2 jo. lid 3 Wet op de

motorrijtuigenbelasting 1994 (jo. Artikel 20 

Wet op de

motorrijtuigenbelasting 1994)

Behandelen verzoek vaststellen eigen massa

motorrijtuig
Duaal I&W

Artikel 22 lid 2 Wet op de

motorrijtuigenbelasting 1994



Vaststellen welk tarief van toepassing is 

(personenauto, kampeerauto, bestelauto, 

bestelauto voor gehandicapten, bestelauto voor 

ondernemers, motorrijwiel, vrachtauto, 

winkelwagen, autobus, buitenlands motorrijtuig)

Fiscaal I&W
Artikel 23 t/m 26 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994

Beoordelen of sprake is van een kampeerauto Niet-fiscaal I&W

Artikel 23a Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. 

Kaderbesluit mrb

Beoordelen of sprake is van een bestelauto of 

bestelauto voor gehandicapten
Niet-fiscaal I&W

Artikel 24 tot en met 24b Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. 

Kaderbesluit mrb

Beoordelen of sprake is van een motorrijwiel Niet-fiscaal I&W

Artikel 25 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. 

Kaderbesluit mrb

Beoordelen of sprake is van een rijdende winkel Niet-fiscaal I&W
Artikel 25b Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994

Behandelen aanvullende aangifte (bestelauto 

vervoer gehandicapte) c.q. intrekken beschikking
Fiscaal I&W

Artikel 24a lid lid 4 jo. lid 5 jo. lid 6 jo. lid 7 

Wet op de

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. artikel 5a 

Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 

1994 

Behandelen aanvullende aangifte (bestelauto

ondernemers)
Fiscaal I&W

Artikel 24b lid 3 jo. lid 4 Wet op de

motorrijtuigenbelasting 1994

Naheffen motorrijtuigenbelasting (bij 

verandering/geen kenteken/schorsing/

einde schorsing/gereduceerd tarief)

Fiscaal I&W

Artikel 33 jo artikel 34 jo. artikel 35 jo. 

Aritkel 36 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994

Verlenen teruggave (bedrijfsvoertuigenpark) Fiscaal I&W
Artikel 37a Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994

Verlenen vergunning bedrijfsvoertuigenpark/

intrekken vergunning
Fiscaal I&W

Artikel 37b lid 1 jo. lid 5 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994 (jo. par.

4.1.3.3 Awb)

Beslissen op bedrag teruggave 

(bedrijfsvoertuigenpark)
Fiscaal I&W

Artikel 37c lid 2 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994

Opleggen boete (bedrijfsvoertuigenpark) Fiscaal I&W
Artikel 37d Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994

Heffing belasting motorrijtuigen (in een 

bedrijfsvoorraad/bij herstelbedrijf)
Fiscaal I&W

Artikel 62 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994

Behandelen aangifte (motorrijtuigen in een 

bedrijfsvoorraad/bij herstelbedrijf)
Fiscaal I&W

Artikel 65 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994

Verlenen teruggave (motorrijtuigen in een 

bedrijfsvoorraad/bij herstelbedrijf)
Fiscaal I&W

Artikel 66 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994



Naheffing motorrijtuigenbelasting (in een

bedrijfsvoorraad/bij herstelbedrijf)
Fiscaal I&W

Artikel 69 jo. 70 Wet op de

motorrijtuigenbelasting 1994 jo.

Artikel 67c Algemene wet inzake

rijksbelastingen

Verlenen van een vrijstelling voor diverse 

voertuigen als ambulances, vervoer voor 

stoffelijke overschotten en dierenambulances

Duaal I&W

Artikel 71 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994 (jo. par.

4.1.3.3 Awb) jo. artikel 27 lid 5 

Uitvoeringsbesluit motorrijtuigenbelasting 

1994 c.q. artikel 27 lid 7 Uitvoeringsbesluit 

motorrijtuigenbelasting 1994

Verlenen van een vrijstelling voor diverse 

voertuigen als motorrijtuigen ouder dan 40 jaar, 

defensie, brandweer, politie, vuilniswagen en 

taxivervoer

Duaal I&W
Artikel 72 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994 

Verlenen van een vrijstelling voor buitenlandse 

motorrijtuigen
Duaal I&W

Artikel 73 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994 

Beslissen verzoek tot vrijstelling 

motorrijtuigenbelasting in het gecombineerde rail-

wegvervoer van goederen tussen lidstaten van de 

EU

Fiscaal I&W

Artikel 74 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. Artikel 28 

lid 3 jo. 4 Uitvoeringsbesluit 

motorrijtuigenbelasting 1994

Naheffing in geval van vrijstelling Fiscaal I&W
Artikel 76 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994

Controleren motorrijtuigen om Wet op de 

motorrijtuigenbelasting te handhaven
Niet-fiscaal I&W

Artikel 77a lid 1 jo. lid 4 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994

Aanhouden van een motorrijtuig Niet-fiscaal I&W
Artikel 78 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994 

Onderwerpen motorrijtuig aan onderzoek op

een nabij gelegen plaats
Niet-fiscaal I&W

Artikel 79 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994

Innen motorrijtuigenbelasting Fiscaal I&W Algemene taak 

Behandelen bezwaar/beroep 

motorrijtuigenbelasting 
Fiscaal I&W Algemene taak

Overgangsrecht oudere motorrijtuigen;

aanvullende aangifte
Fiscaal I&W

Artikel 84a lid 2 jo. lid 4 jo. lid 5 jo. lid 8 

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Overgangsrecht oudere motorrijtuigen;

naheffing
Fiscaal I&W

Artikel 84a lid 9 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting jo. artikel 67c 

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Heffing van belasting met betrekking tot zware 

motorrijtuigen
Fiscaal I&W

Artikel 4 jo. artikel 5 Wet belasting zware 

motorrijtuigen

Nemen van een beslissing op verzoek inzake een 

motorrijtuig dat feitelijk en niet geheel 

voorbijgaand ter beschikking staat van een ander 

dan degene op wiens naam het motorrijtuig in het 

kentekenregister

Niet-fiscaal I&W
Artikel 7 lid 2 Wet belasting zware 

motorrijtuigen



Behandelen aangifte belasting zware 

motorrijtuigen
Fiscaal I&W

Artikel 11 lid 1 en 3 Wet belasting zware 

motorrijtuigen jo. Uitvoeringsregeling 

belasting zware motorrijtuigen

Innen van belasting met betrekking tot zware 

motorrijtuigen
Fiscaal I&W

Artikel 11 lid 2 Wet belasting zware 

motorrijtuigen 

Verlenen teruggave van belasting Fiscaal I&W
Artikel 14 lid 1 Wet belasting zware 

motorrijtuigen

Beslissen op verzoek van teruggave door 

inspecteur
Fiscaal I&W

Artikel 14 lid 3 Wet belasting zware 

motorrijtuigen

Verlenen vrijstelling van belasting zware 

motorrijtuigen
Duaal I&W

Artikel 15 lid 1 Wet belasting zware 

motorrijtuigen

Onderwerpen van motorrijvoertuigen en 

verbonden voortuigen aan een onderzoek en het 

daartoe te brengen of te doen brengen naar een 

nabij gelegen plaats

Niet-fiscaal I&W
Artikel 19 Wet belasting zware 

motorrijtuigen

Opleggen verzuimboeten belasting zware 

motorrijtuigen
Fiscaal I&W

Artikel 13 Wet belasting zware 

motorrijtuigen jo. paragraaf 36 Besluit 

Bestuurlijke Boeten Belastingdienst

Innen belasting zware motorrijtuigen Fiscaal I&W Algemene taak 

Behandelen bezwaar/beroep belasting zware 

motorrijtuigen
Fiscaal I&W Algemene taak

Verlenen vrijstelling van belasting personenauto's 

etc. geregistreerd in het buitenland ter 

beschikking gesteld aan een werknemer in 

Nederland

Duaal I&W
Artikel 2 lid 2 Uitvoeringsbesluit belasting 

van personenauto's en motorrijwielen 1992

Intrekken vrijstelling (en in kennis stellen) van 

belasting personenauto's etc. geregistreerd in het 

buitenland ter beschikking gesteld aan een 

werknemer in Nederland

Duaal I&W

Artikel 2 lid 4 jo. lid 5 Uitvoeringsbesluit 

belasting van personenauto's en 

motorrijwielen 1992

Verlenen vrijstelling van belasting personenauto's 

etc. geregistreerd in het buitenland gebruikt door 

Nederlands ingezetenen

Duaal I&W
Artikel 3 lid 3 Uitvoeringsbesluit belasting 

van personenauto's en motorrijwielen 1992

Ontvangen kennisneming wijziging vrijstelling Duaal I&W
Artikel 3a lid 4 Uitvoeringsbesluit belasting 

van personenauto's en motorrijwielen 1992

Opvragen aanvullende gegevens voor verrekening Duaal I&W
Artikel 4c lid 3 Uitvoeringsbesluit belasting 

van personenauto's en motorrijwielen 1992

Bepalen dat het motorrijtuig voor ten hoogste zes 

dagen in ongewijzigde staat wordt gehouden en 

getoond

Niet-fiscaal I&W
Artikel 8 lid 8 Uitvoeringsregeling belasting 

van personenauto's en motorrijwielen 1992



Verzoeken tot verschaffen nadere gegevens voor 

de vaststelling van een vermindering van 

verschuldigde belasting van personenauto's en 

motorrijwielen 1992

Duaal I&W

Artikel 8a lid 1 Uitvoeringsregeling 

belasting van personenauto's en 

motorrijwielen 1992

Goedkeuring achterwege laten overlegging 

bescheiden
Niet-fiscaal I&W

Artikel 8d lid 5 Uitvoeringsregeling 

belasting van personenauto's en 

motorrijwielen 1992

Verzoeken tot verstrekken aanvullende gegevens 

om een nieuwe periode van terbeschikkingstelling 

van het motorrijtuig vast te stellen

Duaal I&W

Artikel 8da lid 3 Uitvoeringsregeling 

belasting van personenauto's en 

motorrijwielen 1992

Beoordelen van een verzoek vermindering 

belasting voor een personenauto waarvan de 

binnenruimte is ingericht voor het vervoer en 

verblijf van personen en is voorzien van een vaste 

kook- en slaapgelegenheid

Duaal I&W

Artikel 5aa lid 8 Uitvoeringsbesluit 

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. artikel 23a 

lid 1 Wet op de motorrijtuigenbelasting 

1994

Intrekken verzoek vermindering belasting voor 

een personenauto waarvan de binnenruimte is 

ingericht voor het vervoer en verblijf van 

personen en is voorzien van een vaste kook- en 

slaapgelegenheid

Duaal I&W

Artikel 5aa lid 10 Uitvoeringsbesluit 

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. artikel 23a 

lid 1 Wet op de motorrijtuigenbelasting 

1994

Beoordelen verzoek tarief rijdende winkel c.q. 

intrekking verzoek
Duaal I&W

Artikel 5b lid 6 Uitvoeringsbesluit 

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. artikel 5b 

lid 7 Uitvoeringsbesluit 

motorrijtuigenbelasting 1994

Beoordelen verzoek tarief personenauto 

gehouden voor kermis- of circusbenodigheden, 

ingericht als werktuig of werkplaats of vervoer 

paarden voor paardensport (niet-beroepsmatig) 

c.q. intrekking verzoek

Duaal I&W

Artikel 30 lid 6 Uitvoeringsbesluit 

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. artikel 30 

lid 7 Uitvoeringsbesluit 

motorrijtuigenbelasting 1994

Afstemming tijdstip voor overlegging bescheiden 

inzake de vrijstelling voor openbaar vervoer of 

taxivervoer

Niet-fiscaal I&W
Artikel 23 lid 2 Uitvoeringsbesluit 

motorrijtuigenbelasting 1994

Het gebruiken van technische hulpmiddelen van 

andere instanties
Niet-fiscaal I&W

Artikel 29a lid 2 Uitvoeringsbesluit 

motorrijtuigenbelasting 1994

Gebruikmaken technische hulpmiddelen 

(aangesloten op het reeds bestaande netwerk van 

de politie)

Niet-fiscaal I&W

Besluit vaststelling cameraplan 2021 jo. 

Artikel 29a Uitvoeringsbesluit 

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. Artikel 77a 

Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994

Bepalen tijdstip belasting motorrijtuig Fiscaal I&W
Artikel 4 lid 2 Uitvoeringsregeling 

motorrijtuigenbelasting 1994



Verlenen teruggave fijnstoftoeslag Fiscaal I&W

Artikel 4bis lid 6 Uitvoeringsregeling 

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. Artikelen 

23 lid 4 jo. 24 lid 2 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994 

Verlenen vergunning belasting betalen in 

maandelijkse termijnen c.q. afwijzen en/of 

intrekken

Fiscaal I&W

Artikel 4c lid 3 Uitvoeringsregeling 

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. artikel 4c 

lid 4 jo. lid 5 Uitvoeringsregeling 

motorrijtuigenbelasting 1994

Opleggen verzuimboeten motorrijtuigenbelasting Fiscaal I&W

Artikel 37, 37d en 70 Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994 jo. paragraaf 

33 t/m 35 Besluit Bestuurlijke Boeten 

Belastingdienst

Op verzoek van het bestuur van de 

emissieautoriteit verstrekken van gegevens voor 

zover die voor de uitvoering van titel 9.7 

(hernieuwbare energie vervoer) en 9.8 

(rapportage- en reductieverplichting 

vervoersemmissies) noodzakelijk zijn (waarover 

tevens een bestuursovereenkomst tussen partijen 

moet worden gesloten)

Niet-fiscaal Emissieautoriteit
Artikel 9.7.1.4 jo. 9.8.1.4. Wet milieubeheer 

jo. artikel 3 en 27 Regeling energie vervoer

Beoordelen van belastingplicht over de levering 

van leidingwater
Fiscaal

Artikel 13 t/m 18 Wet Belastingen op 

milieugrondslag

Beoordelen of sprake is van een noodvoorziening 

en daarmee een vrijstelling van belasting op 

leidingwater

Fiscaal
Artikel 19 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Behandelen aangifte en heffing van belasting op 

leidingwater
Fiscaal

Artikel 21 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Op verzoek teruggaaf verlenen van belasting op 

leidingwater aan verbruiker
Fiscaal

Artikel 20 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Beoordelen van belastingplicht over afvalstoffen Fiscaal
Artikel 23 t/m 28 Wet Belastingen op 

milieugrondslag

Behandelen verzoek als bedoeld in artikel 27 lid 3 

Wet belastingen op milieugrondslag
Fiscaal

Artikel 27 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Beoordelen of sprake is van de baggerspecie 

vrijstelling
Duaal I&W

Artikel 29 Wet Belastingen op 

milieugrondslag

Beoordelen of sprake is van de zuiveringsslib 

vrijstelling
Duaal 

Artikel 29a Wet Belastingen op 

milieugrondslag

Beoordelen of sprake is van de asbest vrijstelling Duaal 

Artikel 29b Wet Belastingen op 

milieugrondslag jo. Artikel 13 lid 1, onder g, 

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Behandelen aangifte en heffing van belasting op 

afvalstoffen
Fiscaal

Artikel 31 Wet belastingen op 

milieugrondslag

9. Milieuheffingen



Op verzoek teruggaaf verlenen van belasting op 

afvalstoffen die afkomstig zijn van een overtreder
Fiscaal

Artikel 30 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Beoordelen van belastingplicht over uitslag van 

kolen of invoer van kolen
Fiscaal

Artikel 33 t/m 41 Wet belastingen op 

milieugrondslag

De douane is bevoegd t.a.v. de invoer van 

de kolen, hetgeen hierna aldus buiten 

scope blijft 

Op verzoek verstrekken van een vergunning voor 

een inrichting 
Duaal 

Artikel 38 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Beoordelen of sprake is van een vrijstelling 

wegens gebruik anders dan als brandstof, gebruik 

als brandstof voor opwekken van elektriciteit 

(inputvrijstelling) of duaal gebruik

Duaal EZK
Artikel 44 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Op verzoek teruggaaf verlenen van kolenbelasting Fiscaal

Artikel 45 Wet belastingen op 

milieugrondslag jo. artikel 18 

Uitvoeringsbesluit belastingen op 

milieugrondslag

Behandelen aangifte en heffing van kolenbelasting Fiscaal
Artikel 46 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Beoordelen van belastingplicht over aardgas en 

elektriciteit
Fiscaal

Artikel 48 t/m 53 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Toepassen salderingsregel Duaal EZK
Artikel 50 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Behandelen verzoeken en afgeven vergunningen 

voor fiscaal vertegenwoordiger en indien nodig 

intrekken of wijzigen vergunning

Fiscaal

Artikel 54 Wet belastingen op 

milieugrondslag jo. artikel 19 

Uitvoeringsbesluit belastingen op 

milieugrondslag

Beoordelen stadsverwarmingsregeling Duaal 
Artikel 59 lid 3 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Vaststellen of sprake is van verlaagd tarief voor 

aardgas voor verwarming ter bevordering van het 

groeiproces van tuinbouwproducten

Duaal LNV
Artikel 60 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Vaststellen of sprake is van verlaagd tarief voor 

oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen
Duaal EZK

Artikel 60a Wet belastingen 

milieugrondslag

Toepassen belastingvermindering voor 

onroerende zaken die kunnen dienen als woning 

of ten behoeve van de uitoefening van een bedrijf 

of beroep of anderszins een verblijfsfunctie 

hebben

Duaal Artikel 63 Wet belastingen milieugrondslag

Beoordelen of sprake is van één van de 

vrijstellingen als bedoeld in artikel 64 Wet 

belastingen op milieugrondslag 

Duaal Artikel 64 Wet belastingen milieugrondslag

Op verzoek teruggaaf verlenen van 

energiebelasting energie-intensieve industrie
Duaal EZK, I&W

Artikel 66 Wet belastingen op 

milieugrondslag



Op verzoek teruggaaf verlenen van 

energiebelasting gebruik aardgas in onroerende 

zaak door installatie voor blokverwarming

Duaal 
Artikel 67 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Op verzoek teruggaaf verlenen van 

energiebelasting ingeval van verschillende 

leveranciers

Fiscaal
Artikel 68 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Behandelen verzoek tot teruggaaf kerkgebouwen 

en non-profit
Duaal FIN

Artikel 69 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Op verzoek teruggaaf verlenen van 

energiebelasting gebruikt als bedoeld in artikel 64 

Wet belastingen op milieugrondslag

Duaal 

Artikel 70 Wet belastingen op 

milieugrondslag jo. artikel 27 

Uitvoeringsbesluit belastingen op 

milieugrondslag

Op verzoek teruggaaf verlenen van 

energiebelasting gebruikt als brandstof voor 

vaartuigen op communautaire wateren

Fiscaal

Artikel 70a Wet belastingen op 

milieugrondslag jo. artikel 28 

Uitvoeringsbesluit belastingen op 

milieugrondslag

Verplichte EU vrijstelling en om die reden 

als fiscaal aangemerkt

Behandelen aangifte en heffing van 

energiebelasting
Fiscaal

Artikel 71 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Uitvoering van de CO2-heffing industrie Duaal Nederlandse emissieautoriteit
Artikel 71s Wet belastingen op 

milieugrondslag

Behandelen aangifte vliegbelasting en heffing 

vliegbelasting
Fiscaal

Artikel 72 t/m 79 Wet belastingen op 

milieugrondslag

Behandelen bezwaar/beroep belastingen op 

milieugrondslag
Fiscaal algemene taak 

Heffing van de opslag duurzame energie- en 

klimaattransitie
Duaal 

Artikel 1 Wet opslag duurzame energie- en 

klimaattransitie

Invordering van de opslag duurzame energie- en 

klimaattransitie
Duaal 

Artikel 1 Wet opslag duurzame energie- en 

klimaattransitie

Behandelen bezwaar/beroep t.a.v. opslag 

duurzame energie- en klimaattransitie
Duaal algemene taak 

Inning en invordering van de heffing ter zake van 

lozen op een oppervlaktewaterlichaam in beheer 

bij het Rijk (de verontreinigingsheffing)

Duaal I&W Artikel 7.13 Waterwet

Beoordelen of sprake is van belastingplicht voor 

de verhuurderheffing 
Duaal BZK

Artikel 1.4 Wet maatregelen woningmarkt 

2014 II

In overleg is de verhuurdersheffing niet als 

gehele regeling als fiscaal aangemerkt, 

maar wordt per taak gekeken of de 

betreffende taak een duale of fiscale taak is

Beoordelen van het belastbaar bedrag voor de 

verhuurderheffing in aangifte
Duaal BZK

Artikel 1.5 t/m 1.6a Wet maatregelen 

woningmarkt 2014 II

In overleg is de verhuurdersheffing niet als 

gehele regeling als fiscaal aangemerkt, 

maar wordt per taak gekeken of de 

betreffende taak een duale of fiscale taak is

10. Woningmarkt



Behandelen aangifte verhuurderheffing Fiscaal BZK
Artikel 1.9 Wet maatregelen woningmarkt 

2014 II

In overleg is de verhuurdersheffing niet als 

gehele regeling als fiscaal aangemerkt, 

maar wordt per taak gekeken of de 

betreffende taak een duale of fiscale taak is

Ontvangen verhuurderheffing Fiscaal BZK
Artikel 1.9 Wet maatregelen woningmarkt 

2014 II

In overleg is de verhuurdersheffing niet als 

gehele regeling als fiscaal aangemerkt, 

maar wordt per taak gekeken of de 

betreffende taak een duale of fiscale taak is

Opleggen naheffingsaanslag verhuurderheffing Fiscaal BZK
Artikel 1.9 Wet maatregelen woningmarkt 

2014 II

In overleg is de verhuurdersheffing niet als 

gehele regeling als fiscaal aangemerkt, 

maar wordt per taak gekeken of de 

betreffende taak een duale of fiscale taak is

Invorderen naheffingsaanslag verhuurderheffing Fiscaal BZK
Artikel 1.9 Wet maatregelen woningmarkt 

2014 II

In overleg is de verhuurdersheffing niet als 

gehele regeling als fiscaal aangemerkt, 

maar wordt per taak gekeken of de 

betreffende taak een duale of fiscale taak is

Beoordelen toepassing heffingsvermindering in 

aangifte zoals opgenomen in definitieve 

investeringsverklaring belastingplichtige

Duaal BZK
Artikel 1.10 Wet maatregelen woningmarkt 

2014 II

In overleg is de verhuurdersheffing niet als 

gehele regeling als fiscaal aangemerkt, 

maar wordt per taak gekeken of de 

betreffende taak een duale of fiscale taak is

Behandelen bezwaar/beroep verhuurderheffing Fiscaal BZK Algemene taak

In overleg is de verhuurdersheffing niet als 

gehele regeling als fiscaal aangemerkt, 

maar wordt per taak gekeken of de 

betreffende taak een duale of fiscale taak is

Controleren aangifte bankbelasting Fiscaal Artikel 11 Wet bankenbelasting

Heffen van bankbelasting Fiscaal Artikel 11 Wet bankenbelasting

Behandelen verzoek het belastbare bedrag te 

berekenen in andere geldeenheid dan de euro 
Fiscaal Artikel 13 Wet bankenbelasting

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Innen van bankbelasting Fiscaal Algemene taak

Beoordelen of sprake is van belastingplicht voor 

de kansspelbelasting en beoordelen voorwerp van 

de kansspelbelasting

Fiscaal Artikel 1 t/m 3 Wet op de kansspelbelasting

Beoordelen of er sprake is van één van de 

vrijstellingen op de kansspelbelasting
Fiscaal Artikel 4 Wet op de kansspelbelasting

Behandelen aangifte kansspelbelasting Fiscaal
Artikel 5a, 6, 8 en 8a Wet op de 

kansspelbelasting

11. Bankenbelasting

12. Kansspelbelasting



Opleggen naheffingsaanslag kansspelbelasting Fiscaal
Artikel 4 Uitvoeringsbeschikking 

kansspelbelasting

Invorderen van de kansspelbelasting Fiscaal algemene taak 

Behandelen van bezwaar/beroep 

kansspelbelasting
Fiscaal algemene taak 

Het uit eigen beweging of desgevraagd 

verstrekken van gegevens die noodzakelijk zijn 

voor de uitvoering van de taken van de aan 

kansspelautoriteit 

Niet-fiscaal Kansspelautoriteit Artikel 33g Wet op de kansspelen

Het in overleg treden met de raad van bestuur van 

de kansspelautoriteit, betreffende de nadere 

invulling van de technische en oeprationele 

voorschriften van de controledatabank vast te 

stellen

Niet-fiscaal Kansspelautoriteit Artikel 4.21 Regeling kansspelen op afstand

Versturen uitnodiging aangifte Fiscaal EZK algemene taak

Behandelen aangifte oppervlakterecht Fiscaal EZK Artikel 59 Mijnbouwwet 

Behandelen aangifte cijns Fiscaal EZK Artikel 64 Mijnbouwwet 

Versturen uitnodiging winstinschatting en 

behandeling winstinschatting
Fiscaal EZK Artikel 70 Mijnbouwwet

Opleggen aanslag winstaandeel/behandelen 

aangifte winstaandeel
Fiscaal EZK Artikel 70 Mijnbouwwet

Heffing van oppervlakterecht, cijns en 

winstaandeel 
Fiscaal EZK Artikel 71 Mijnbouwwet

Invorderen van oppervlakterecht, cijns en 

winstaandeel 
Fiscaal EZK Artikel 71 Mijnbouwwet

Desgevraagd aan de minister EZK verstrekken van 

de voor de uitvoering van deze wet benodigde 

inlichtingen en gegevens

Niet-fiscaal EZK Artikel 74 Mijnbouwwet

Verlenen van toegang tot en inzage in alle 

gegevens die de minister EZK nodig heeft voor de 

uitvoering van de Mijnbouwwet

Niet-fiscaal EZK Artikel 74 Mijnbouwwet

Behandelen van bezwaar/beroep t.a.v. heffingen 

mijnbouwwet
Fiscaal EZK Algemene taak

Opmaken van een aanslagbiljet Fiscaal
Artikel 5 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Beoordelen of sprake is van een algemeen nut 

beogende instelling (ANBI)
Niet-fiscaal J&V

Artikel 5b Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Beoordelen of sprake is van een sociaal belang 

behartigende instelling (SBBI)
Niet-fiscaal J&V

Artikel 5c Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Beoordelen of sprake is van een steunstichting 

SBBI
Niet-fiscaal J&V

Artikel 5d Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

13. Mijnbouw

14. Formeel Belastingrecht



Uitnodigen tot het doen van aangifte aan 

belastingplichtige, inhoudingsplichtige of derde
Fiscaal

Artikel 6 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen jo. artikel 13 Besluit Fiscaal 

Bestuursrecht

Ontheffing verlenen van de verplichting de in de 

uitnodiging tot het doen van aangifte gevraagde 

gegevens en bescheiden en andere 

gegevensdragers of de inhoud daarvan in te 

leveren of toe te zenden

Fiscaal
Artikel 8 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Behandelen aangiftes Fiscaal
Artikel 9 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Verlengen van termijn tot het doen van aangifte Fiscaal
Artikel 9 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Versturen van aanmaningen tot het doen van 

aangifte 
Fiscaal

Artikel 9 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Verlenen van uitstel van het doen van aangifte Fiscaal
Artikel 10 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Opleggen van bestuurlijke boete ingeval van niet-

nakoming informatieplicht belastingplichtige of 

inhoudingsplichtige

Fiscaal
Artikel 10a Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Vaststellen van een aanslag Fiscaal
Artikel 11 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Besluiten tot het niet opleggen van een aanslag 

aan een persoon die aangifte heeft gedaan
Fiscaal

Artikel 12 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Opleggen van een voorlopige aanslag Fiscaal

Artikel 13 en 14 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen jo. hoofdstuk 5 

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake 

rijksbelastingen 1994

Verrekenen van de aanslag met voorlopige 

aanslagen en in de betreffende belastingwet 

aangewezen voorheffingen

Fiscaal
Artikel 15 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Vaststellen van een navorderingsaanslag Fiscaal
Artikel 16 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Vernietigen van een ten onrechte vastgestelde 

aanslag of navorderingsaanslag dan wel 

verminderen van de aanslag of 

navorderingsaanslag, dan wel alsnog verlenen van 

de in de belastingwet voorziene vermindering, 

ontheffing of teruggaaf

Fiscaal
Artikel 18a Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Vaststellen van een naheffingsaanslag Fiscaal
Artikel 20 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Terugvordering van staatssteun indien die 

staatssteun voortvloeit uit toepassing van een 

belastingwet (opstellen beschikking, invordering al 

dan niet bij dwangbevel)

Fiscaal

Artikel 20a Algemene wet inzake 

rijksbelastingen jo. Wet terugvordering 

staatssteun



Uitvoeren van de basisregistratie inkomen, o.a. 

zorgdragen voor juistheid, volledigheid en 

actualiteit van de inkomensgegeven, 

overeenstemming met een andere basisregistratie

Fiscaal

Artikel 21b Algemene wet inzake 

rijksbelastingen jo. hoofdstuk 7a 

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake 

rijksbelastingen 1994

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Op verzoek verstrekken van inkomensgegeven 

met bijbehorende temporele en meta-kenmerken 

aan een afnemer

Niet-fiscaal
Artikel 21e Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Doorsturen terugmelding aan beheerder andere 

basisregistratie indien deze betrekking heeft op 

een authenthiek gegeven dat is overgenomen uit 

die basisregistratie

Fiscaal
Artikel 21h Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Terugkoppeling binnen de basisregistratie 

is fiscaal

Ambtshalve verminderen van een onjuist 

inkomensgegeven
Fiscaal

Artikel 21k Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Behandelen individueel bezwaar Fiscaal
Artikel 24a t/m 25b Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Verlenen van een teruggaaf Fiscaal
Artikel 25b Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Toepassen aanwijzing massaal bezwaar op 

voorliggende bezwaarschriften
Fiscaal

Artikel 25c Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Opschorten termijn beslissen op bezwaar 

waarvoor de aanwijzing massaal bezwaar geldt
Fiscaal

Artikel 25c Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Voorleggen rechtsvraag massaal bezwaar aan 

bestuursrechter
Fiscaal

Artikel 25d Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Beslissen middels collectieve uitspraak op 

bezwaren waarvoor aanwijzing massaal bezwaar 

geldt

Fiscaal
Artikel 25e Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Verminderen belastingaanslagen en beschikkingen 

of verlenen teruggaaf ingeval van aangifte indien 

Belastingdienst in ongelijk is gesteld

Fiscaal
Artikel 25e Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Behandelen beroep Fiscaal
Artikel 26 t/m 27g Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Verlenen van teruggaaf van ingehouden of op 

aangifte afgedragen belasting aan degene die in 

beroep in het gelijk is gesteld

Fiscaal
Artikel 27f Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Rechtbank verzoeken rechtsvraag voor te leggen 

aan Hoge Raad ter beantwoording bij wijze van 

prejudiciele beslissing

Fiscaal
Artikel 27ga Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Minister treedt in deze zaken op als partij 

in plaats van de inspecteur

Behandelen hoger beroep Fiscaal
Artikel 27h Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Beroep in cassatie wordt vervolgens weer 

opgepakt door de Minister (artikel 28 e.v. 

Algemene wet inzake rijksbelastingen)



Verlenen van teruggaaf van ingehouden of op 

aangifte afgedragen belasting aan degene die in 

hoger beroep of cassatie in het gelijk is gesteld

Fiscaal
Artikel 27h jo 27f en 29i Algemene wet 

inzake rijksbelastingen

Beoordelen of heffings-/belastingrente aan de 

orde is mbt inkomstenbelasting of 

vennootschapsbelasting, vaststellen 

belastingrente en in rekening brengen, vergoeden 

of verminderen

Fiscaal

Artikel 30f t/m 30fe jo. 30j Algemene wet 

inzake rijksbelastingen jo. Artikel 18 en 19 

Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Beoordelen of heffings-/belastingrente aan de 

orde is mbt erfbelasting, vaststellen 

belastingrente en in rekening brengen

Fiscaal

Artikel 30g jo. 30j Algemene wet inzake 

rijksbelastingen jo. artikel 18 en 19 Besluit 

Fiscaal Bestuursrecht

Beoordelen of belastingrente aan de orde is mbt 

naheffingsaanslagen ter zake van loonbelasting, 

dividendbelasting, bronbelasting, omzetbelasting, 

overdrachtsbelasting, belasting van 

personenauto’s en motorrijwielen, accijns, 

verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken of een 

in artikel 1 van de Wet belastingen op 

milieugrondslag genoemde belasting, vaststellen 

belastingrente en in rekening brengen, vergoeden 

of verminderen/vernietigen

Fiscaal
Artikel 30h t/m 30hb jo. 30j Algemene wet 

inzake rijksbelastingen

Beoordelen of revisierente verschuldigd is mbt 

inkomstenbelasting en vaststellen bij beschikking
Fiscaal

Artikel 30i jo. 30j Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Beoordelen of afwijkingen kunnen worden 

toegestaan van artikel 30f t/m 30hb in het kader 

van een regeling voor onderling overleg op grond 

van het Verdrag ter afschaffing van dubbele 

belasting in geval van winstcorrecties tussen 

verbonden ondernemingen, de Belastingregeling 

voor het Koninkrijk of een verdrag ter voorkoming 

van dubbele belasting

Fiscaal
Artikel 30k Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Besluiten een belastingaanslag met toepassing 

van artikel 31 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen vast te stellen

Fiscaal
Artikel 31 en 32 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Behandelen vraag belanghebbende of beraamde 

rechtshandeling kwalificeert als een 

rechtshandeling als bedoeld in artikel 31 

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Fiscaal
Artikel 31 en 33 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Verlenen van vrijstelling van belasting in gevallen 

waarin het volkenrecht of het internationale 

gebruik daartoe noopt en afgeven verklaringen in 

dat kader

Fiscaal

Artikel 39 Algemene wet inzake 

rijksbelastingingen jo. artikel 32 t/m 32b 

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake 

rijksbelastingen 1994



Ontvangen en verwerken van gegevens en 

inlichtingen welke voor de belastingheffing van 

belang kunnen zijn en de boeken, bescheiden en 

andere gegevensdragers of de inhoud daarvan - 

zulks ter keuze van de inspecteur - waarvan de 

raadpleging van belang kan zijn voor de 

vaststelling van de feiten welke invloed kunnen 

uitoefenen op de belastingheffing 

Fiscaal
Artikel 47 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

In kennis stellen van degene wiens 

gegevensdragers de inspecteur bij een derde voor 

raadpleging vordert

Fiscaal
Artikel 48 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Vaststellen informatiebeschikking Fiscaal
Artikel 52a Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Beslissen op verzoeken tot vergoeding van kosten 

die rechtstreeks verband houden met 

onrechtmatige informatieverzoeken als bedoel in 

artikel 53 lid 1 onder a Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Fiscaal
Artikel 53 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Instemmen doelmatige formalisering 

belastingschuld
Fiscaal

Artikel 64 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen jo. artikel 22 Besluit Fiscaal 

Bestuursrecht

Ambtshalve verminderen van een onjuiste 

belastingaanslag of beschikking, een voorziene 

ontheffing verlenen of voorziene teruggaaf 

verlenen

Fiscaal

Artikel 65 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen jo. artikel 23 Besluit Fiscaal 

Bestuursrecht

Opleggen van bestuurlijke verzuimboeten Fiscaal

Artikel 67a t/m 67 cb Algemene wet inzake 

rijksbelastingen jo. Besluit Bestuurlijke 

Boeten Belastingdienst jo. Titel 5.4. 

Bestuurlijke boete Algemene wet 

bestuursrecht

Kennisgeven en horen voorafgaand aan opleggen 

vergrijpboeten
Fiscaal

Artikel 67pa Algemene wet inzake 

rijksbelastingen jo. hoofdstuk 1 paragraaf 

12 Besluit Bestuurlijke Boeten 

Belastingdienst jo. titel 5.4 Bestuurlijke 

boete Algemene wet bestuursrecht jo. 

Artikel 2 lid 1 Regeling openbaarmaking 

vergrijpboeten

Opleggen van bestuurlijke vergrijpboeten Fiscaal

Artikel 67cc t/m 67n en 67q Algemene wet 

inzake rijksbelastingen jo. Besluit 

Bestuurlijke Boeten Belastingdienst jo. Titel 

5.4. Bestuurlijke boete Algemene wet 

bestuursrecht



Ambtshalve verminderen van een 

boetebeschikking 
Fiscaal

Hoofdstuk 1 paragraaf 3 Besluit 

Bestuurlijke Boeten Belastingdienst jo. 

artikel 65 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Beslissen op openbaarmaking bestuurlijke boete 

beschikking conform toetsingskader 

proporionaliteit, openbaar maken bestuurlijke 

boete beschikking, vooraf overtreder schriftelijk in 

kennis stellen en overtreder in gelegenheid stellen 

zienswijze in te dienen

Fiscaal

Artikel 67r Algemene wet inzake 

rijksbelastingen jo. Regeling 

openbaarmaking vergrijpboeten

Opsporen van bij een belastingwet strafbaar 

gestelde feiten
Fiscaal

Artikel 80 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Onderhouden van contact met het openbaar 

ministerie
Niet-fiscaal

Artikel 84 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen 

inzake bij een belastingwet strafbaar gestelde 

feiten

Fiscaal
Artikel 87 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Opsporen van misdrijven omschreven in de 

artikelen 179 tot en met 182 van het Wetboek van 

Strafrecht, welke jegens ambtenaren van de 

rijksbelastingdienst zijn begaan en het misdrijf 

omschreven in artikel 184 van het Wetboek van 

Strafrecht, indien het bevel of de vordering is 

gedaan krachtens of de handeling is ondernomen 

ter uitvoering van de belastingwet

Niet-fiscaal
Artikel 88 Algemene wet inzake 

rijksbelastingen

Ontvangen en verwerken keuzen van de 

woonplaats van een zelfstandige 

binnenvaartschipper of wijziging daarvan

Fiscaal
Artikel 2 Uitvoeringsbesluit Algemene wet 

inzake rijksbelastingen 1964

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Aanmerken van een instelling als een algemeen 

nut beogende instelling en publieke bekendmaken 

daarvan

Niet-fiscaal
Artikel 1a Uitvoeringsregeling Algemene 

wet inzake rijksbelastingen 1994

Aanmerken van een algemeen nut beogende 

instelling als een culturele instelling en publieke 

bekendmaking daarvan

Niet-fiscaal
Artikel 1d Uitvoeringsregeling Algemene 

wet inzake rijksbelastingen 1994

Aanmerken van een steunstichting SBBI en 

publieke bekendmaking daarvan
Niet-fiscaal

Artikel 1f Uitvoeringsregeling Algemene 

wet inzake rijksbelastingen 1994

Bepalen tijdvak waarover de omzetbelasting, de 

vliegbelasting, de belasting van personenauto’s en 

motorrijwielen en de assurantiebelasting moeten 

worden betaald op een maand of ander tijdvak 

dan een kwartaal of een maand

Fiscaal
Artikel 25 Uitvoeringsregeling Algemene 

wet inzake rijksbelastingen 1994



In bijzonder gevallen ander tijdvak dan een maand 

aanwijzen voor accijnzen, de verbruiksbelastingen 

van alcoholvrije dranken, de kansspelbelasting, de 

belasting op leidingwater, de 

afvalstoffenbelasting, de kolenbelasting en de 

energiebelasting

Fiscaal
Artikel 26 Uitvoeringsregeling Algemene 

wet inzake rijksbelastingen 1994

Meedelen aan een inhoudingsplichtige welk 

tijdvak voor loonbelasting van toepassing is
Fiscaal

Artikel 28 Uitvoeringsregeling Algemene 

wet inzake rijksbelastingen 1994

Beoordelen of artikel 28 Uitvoeringsregeling 

Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 op 

binnenvaartschipper van toepassing moet zijn

Fiscaal
Artikel 29 Uitvoeringsregeling Algemene 

wet inzake rijksbelastingen 1994

Op verzoek verlenen van uitstel van betaling van 

loonbelasting of omzetbelasting
Fiscaal

Artikel 30 Uitvoeringsregeling Algemene 

wet inzake rijksbelastingen 1994

Toepassen vrijstellingen leden van diplomatieke 

vertegenwoordigingen en, met uitzondering van 

honoraire consuls, de leden van consulaire 

vertegenwoordigingen van andere Mogendheden

Fiscaal
Artikel 33 t/m 40 Uitvoeringsregeling 

Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994

Toepassen vrijstelling werknemer die niet in 

Nederland woont en buiten Nederland in 

dienstbetrekking staat tot een Nederlandse 

publiekrechtelijke rechtspersoon

Fiscaal
Artikel 41 Uitvoeringsregeling Algemene 

wet inzake rijksbelastingen 1994

Toepassen vrijstellingen gerelateerd aan 

buitenlandse NAVO-strijdkrachten, verlenen van 

vergunningen en toestemmingen in dat kader en 

toestemming verlenen om af te zien van de 

vrijstelling

Fiscaal
Artikel 42 t/m 42o Uitvoeringsregeling 

Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
Gebaseerd op verdrag van Ottawa

Voorleggen van rechtsvraag via de daarvoor 

voorgeschreven procedure voor aan een 

zogenoemde kennisgroep op het gebied van de 

rechtstoepassing

Fiscaal Artikel 2 Besluit Fiscaal Bestuursrecht
Dit besluit is een toelichting op uitvoering 

rechten en verplichtingen uit Awb

Voeren van vooroverleg met belanghebbende, al 

dan niet ter voorbereiding van standpuntbepaling, 

opstellen van vaststellingsovereenkomst, 

(grensoverschrijdende) rulings en 

verrekenprijsafspraken

Fiscaal Artikel 3 Besluit Fiscaal Bestuursrecht
Dit besluit is een toelichting op uitvoering 

rechten en verplichtingen uit Awb

Horen bij het vaststellen van een aanslag Fiscaal
Artikel 7 Besluit Fiscaal Bestuursrecht jo. 

artikel 4:12 Awb

Dit besluit is een toelichting op uitvoering 

rechten en verplichtingen uit Awb

Verstrekken van een termijn van vier weken (met 

verlenging van twee weken) voor herstel verzuim 

vormvereisten bezwaarschrift

Fiscaal
Artikel 8 Besluit Fiscaal Bestuursrecht jo. 

artikel 6:6 Awb

Dit besluit is een toelichting op uitvoering 

rechten en verplichtingen uit Awb

Horen in bezwaar en opstellen verslag 

hoorgesprek
Fiscaal

Artikel 9 Besluit Fiscaal Bestuursrecht jo. 

artikel 7:2 Awb

Dit besluit is een toelichting op uitvoering 

rechten en verplichtingen uit Awb



Uitstellen beslissing op bezwaar indien het 

bezwaar ziet op een geschilpunt waarover in een 

andere zaak al wordt geprocedeerd

Fiscaal
Artikel 10 Besluit Fiscaal Bestuursrecht jo. 

artikel 7:10 Awb

Dit besluit is een toelichting op uitvoering 

rechten en verplichtingen uit Awb

Behandelen van klachten over gedragen van 

medewerkers van de Belastingdienst
Niet-fiscaal

Artikel 12 Besluit Fiscaal Bestuursrecht jo. 

titel 9.1 Awb

Dit besluit is een toelichting op uitvoering 

rechten en verplichtingen uit Awb

Doen van informatieverzoeken aan notarissen Fiscaal Artikel 21 Besluit Fiscaal Bestuursrecht 

Voeren van overleg over (inclusief opmaken intern 

verslag) en sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst met belanghebbenden 

dan wel verzenden van eindverslag aan 

belanghebbenden

Fiscaal Artikel 26 Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Zelfstandig afhandelen van verzoeken om kosten- 

en schadevergoeding
Fiscaal Artikel 27 Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Verlenen van coulancerentevergoeding indien 

daartoe aanleiding bestaat wegens vertraging te 

wijten aan verzuim inspecteur

Fiscaal Artikel 28 Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Raadplegen coördinator civiele 

heffingsprocedures ingeval van civiele 

heffingsprocedure

Fiscaal Artikel 29 Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Beoordelen van een klacht inzake de Wet fiscale 

arbitrage en besluit nemen over aanvaarding of 

afwijzing van de klacht

Fiscaal Artikel 2.5 Wet fiscale arbitrage

Uitvoeren van de onderlinge overlegprocedure Fiscaal Hoofdstuk 3 Wet fiscale arbitrage

In kennis stellen van de belanghebbende indien 

wel of geen overeenstemming is bereikt over de 

beslechting van het geschilpunt

Fiscaal Artikel 3.1 Wet fiscale arbitrage

Opstellen vaststellingsovereenkomst inzake 

definitieve beslechting van geschilpunt
Fiscaal Artikel 3.2 Wet fiscale arbitrage

Uitvoeren van de arbitrageprocedure, o.a. 

werkingsregels overeenkomen en 

belanghebbende daarvan in kennis stellen

Fiscaal Hoofdstuk 4 Wet fiscale arbitrage

Instellen arbitragecommissie Fiscaal Artikel 4.2 en 4.3 Wet fiscale arbitrage

Na ontvangst advies arbitragecommissie overleg 

voeren met andere bevoegde autoriteiten om te 

komen tot overeenstemming over de beslechting 

van het geschilpunt

Fiscaal Artikel 4.9 Wet fiscale arbitrage

In kennis stellen van de belanghebbende van het 

eindbesluit
Fiscaal Artikel 4.9 Wet fiscale arbitrage

Opstellen vaststellingsovereenkomst inzake 

eindbesluit
Fiscaal Artikel 4.9 Wet fiscale arbitrage

Uitvoeren van het eindbesluit Fiscaal Artikel 4.9 Wet fiscale arbitrage

15. Algemeen bestuursrecht / generiek



Vaststellen van de belastingschuld indien de 

vaststellingsovereenkomst verplicht tot verhoging 

of vermindering van de belastingheffing

Fiscaal Artikel 6.1 Wet fiscale arbitrage

Behandelen bezwaar en beroep inzake 

beschikkingen op grond van Wet fiscale arbitrage
Fiscaal Diverse bepalingen Wet fiscale arbitrage

Verstrekken van informatie (op verzoek) Niet-fiscaal
Artikelen 2, 6 lid 5, 7 Wet openbaarheid 

van bestuur

Ontvangen, verwerken (evt. preciseren) en 

inwilligen WOB-verzoeken
Niet-fiscaal Artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur

Doorverwijzen WOB-verzoeker, eventueel 

inclusief WOB-verzoek
Niet-fiscaal Artikel 4 Wet openbaarheid van bestuur

Reageren op WOB-verzoek Niet-fiscaal
Artikel 5 lid 1 jo. artikel 6 lid 1 Wet 

openbaarheid van bestuur

Verstrekken van informatie (uit eigener beweging) Niet-fiscaal
Artikelen 8 en 9 lid 1 Wet openbaarheid 

van bestuur

Het nemen van besluiten op verzoeken, alsmede 

het nemen van beslissingen op bezwaar, 

krachtens de artikelen 15 tot en met 22 van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Niet-fiscaal

Artikel 1 lid 1 Besluit mandaatverlening, 

machtiging en tekenbevoegdheid Algemene 

verordening gegevensbescherming 2018

Deze taak is belegd bij de algemeen 

directeuren, landelijk directeuren en de 

directeuren van verschillende 

organisatieonderdelen van de 

Belastingdienst. 

Behandeling van procedures bij de rechtbanken 

inzake besluiten op verzoeken krachtens de 

artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming

Niet-fiscaal

Artikel 2 lid 1 Besluit mandaatverlening, 

machtiging en tekenbevoegdheid Algemene 

verordening gegevensbescherming 2018

Deze taak is belegd bij de algemeen 

directeuren, landelijk directeuren en de 

directeuren van verschillende 

organisatieonderdelen van de 

Belastingdienst. 

Behandeling van hoger beroep procedures inzake 

besluiten op verzoeken krachtens de artikelen 15 

tot en met 22 van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming

Niet-fiscaal

Artikel 2 lid 3 Besluit mandaatverlening, 

machtiging en tekenbevoegdheid Algemene 

verordening gegevensbescherming 2018

Deze taak is belegd bij het cluster 

Bedrijf/Juridische zaken van het directoraat-

generaal Belastingdienst.

Bewaren en vernietiging archiefbescheiden Niet-fiscaal Artikel 3 Archiefwet 1995

Ontwerpen van selectielijsten, inclusief 

vaststelling daarvan
Niet-fiscaal OCW Artikel 5 lid 1 en 2 Archiefwet 1995

Archiefbescheiden vervangen door reproducties 

en vervolgens vernietigen
Niet-fiscaal Artikel 7 Archiefwet 1995

Vervreemding van niet in een 

rijksarchiefbewaarplaats berustende 

archiefbescheiden

Niet-fiscaal Artikel 8 lid 1 en 2 Archiefwet 1995

Doorsturen archiefbescheiden die ten onrechte 

berusten onder de Belastingdienst 
Niet-fiscaal Artikel 10 Archiefwet 1995

Op verzoek afstaan archiefbescheiden die ten 

onrechte berusten onder de Belastingdienst 
Niet-fiscaal Artikel 11 Archiefwet 1995



Overdragen archiefbescheiden naar 

archiefbewaarplaats
Niet-fiscaal Artikel 12 lid 1 jo. 13 lid 1 Archiefwet 1995

Opschorting van overbrenging archiefbescheiden 

naar archiefbewaarplaats verzoeken
Niet-fiscaal Artikel 13 lid 4 Archiefwet 1995

Beperkingen aan de openbaarheid van bepaalde 

archiefbescheiden stellen
Niet-fiscaal Artikel 15 lid 1 Archiefwet 1995

Voldoen aan bepaalde vereisten voor inrichting 

van archiefruimten
Niet-fiscaal Artikel 21 Archiefwet 1995

De Directeur-Generaal van de Belastingdienst is 

belast met de zorg voor de archiefbescheiden
Niet-fiscaal Artikel 41 Archiefwet 1995

Het verkrijgen van gegevens uit de basisregistratie 

personen, voor zover deze gegevens noodzakelijk 

zijn voor de vervulling van de taak van de 

Belastingdienst 

Fiscaal
BZK

College van B&W

Artikel 1.3 lid 1 jo. artikel 1.7 lid 1, artikel 

3.2 en artikel 3.5 Wet basisregistratie 

personen

Het voldoen aan de bij of krachtens AMvB 

gestelde regels omtrent (i) de technische en 

administratieve inrichting en werking en de 

beveiliging van de basisregistratie en (ii) de 

uitwisseling van berichten tussen de centrale 

voorzieningen en de overheidsorganen waaraan 

gegevens worden verstrekt.

Niet-fiscaal BZK
Artikel 1.10 jo. artikel 1.11 lid 3 Wet 

basisregistratie personen

Het verlenen van medewerking aan een 

onderzoek dat wordt verricht om vast te stellen of 

een overheidsorgaan waaraan systematisch 

gegevens worden verstrekt, voldoet aan de regels 

zoals bedoeld in artikel 1.10 Wet basisregistratie 

personen

Niet-fiscaal BZK
Artikel 1.12 lid 1 en 3 Wet basisregistratie 

personen

Periodiek overleg met de Minister van BZK over 

alle onderwerpen die bij of krachtens de Wet 

basisregistratie personen worden geregeld.

Niet-fiscaal BZK Artikel 1.15 Wet basisregistratie personen

Melden van gerede twijfel over juistheid gegevens 

aan betreffende college van B&W
Fiscaal College van B&W Artikel 2.34 Wet basisregistratie personen

Het aan de Minister van BZK verzoeken om een 

persoon in te schrijven in de basisregistratie
Fiscaal BZK

Artikel 2.65 jo. artikel 2.68 Wet 

basisregistratie personen jo. artikel 31 

Besluit basisregistratie personen

Het doen van een opgave aan de Minister van BZK Fiscaal BZK

Artikel 2.65 jo. artikel 2.70 lid 3 Wet 

basisregistratie personen jo. artikel 31 

Besluit basisregistratie personen

Het gebruiken van het BSN in het kader van de 

taakuitvoering  
Fiscaal BZK

Artikel 10 Wet algemene bepalingen 

burgerservicenummer

Controleren of het BSN betrekking heeft op de 

persoon wiens persoonsgegevens worden 

verwerkt, en het in dit kader verkrijgen van 

gegevens

Fiscaal BZK

Artikel 12 en 15 Wet algemene bepalingen 

burgerservicenummer jo. artikel 14 en 15 

Besluit burgerservicenummer



Het desgevraagd ontvangen van inlichtingen uit 

het nummerregister, voor zover nodig in verband 

met het gebruik van een BSN

Fiscaal
Artikel 14 Wet algemene bepalingen 

burgerservicenummer 

Het op verzoek van de Minister van BZK 

verstrekken van inlichtingen betreffende 

gegevensverwerkingen van de Belastingdienst, 

waarbij BSNs worden gebruikt

Niet-fiscaal BZK
Artikel 18 lid 2 Wet algemene bepalingen 

burgerservicenummer

Het op verzoek van de rechtbank of het 

gerechtshof verstrekken van een afschrift van de 

inspecteur zijn machtiging

Niet-fiscaal
Artikel 1.2 lid 1 Besluit Beroep in 

Belastingzaken

Het registreren van verschillende gegevens t.a.v. 

beroeps- en verweerschriften
Niet-fiscaal Artikel 1.3 Besluit Beroep in Belastingzaken

Deze taak wordt uitgevoerd door het 

Centraal Serviceteam Beroep

Het zorgdragen voor de beroep-, hoger beroep- en 

cassatieberoepprocedure, inclusief alle feitelijke 

handelingen die daarbij komen kijken

Fiscaal Besluit Beroep in Belastingzaken
Dienend aan de fiscaliteit, dus als fiscaal 

aangemerkt

Invorderen van de rijksbelastingen, waarbij kosten 

in rekening worden gebracht conform het 

bepaalde in de Kostenwet invordering 

rijksbelastingen

Fiscaal
Artikel 3 Invorderingswet 1990 jo. 

Kostenwet invordering rijksbelastingen

Voeren van rechtsgedingen die voortvloeien uit de 

invordering van rijksbelastingen
Fiscaal Artikel 3 Invorderingswet 1990

Invorderen van strafbeschikkingen Fiscaal Artikel 3a Invorderingswet 1990

Uitvoeren van de bij of krachtens de wet aan een 

deurwaarder opgedragen werkzaamheden is, voor 

zover die werkzaamheden geschieden in opdracht 

van een ontvanger en betreffen de vervolgingen 

voor de invordering van rijksbelastingen

Fiscaal Artikel 4 Invorderingswet 1990

Door verzending of uitreiking bekend maken van 

de belastingaanslag aan de belastingschuldige 
Fiscaal Artikel 8 Invorderingswet 1990

Indien belastinschuldige is opgehouden te bestaan 

of dat wordt vermoed, (i) verzending of uitreiking 

aan het parket van een ambtenaar van het 

Openbaar Ministerie bij de rechtbank binnen het 

rechtsgebied waarin de laatst bekende 

vestigingsplaats van de belastingschuldige is 

gelegen of aan het parket van de ambtenaar van 

het Openbaar Ministerie bij de rechtbank Den 

Haag, (ii) verzenden gegevens ter publicatie in 

Staatscourant en (iii) verzenden of uitreiken van 

een kopie van het aanslagbiljet aan de laatste 

bestuurders, aandeelhouders en vereffenaars van 

de belastingschuldige (indien bekend)

Fiscaal Artikel 8 Invorderingswet 1990

16. Invordering



Versturen van een aanmaning indien 

belastingschuldige een belastingaanslag niet 

binnen de gestelde termijn betaalt

Fiscaal Artikel 11 Invorderingswet 1990

Uitvaardigen van een dwangbevel Fiscaal Artikel 12 Invorderingswet 1990

Betekenen van een dwangbevel Fiscaal Artikel 13 Invorderingswet 1990

Tenuitvoerlegging van een dwangbevel Fiscaal Artikel 14 Invorderingswet 1990

Betekenen van een hernieuwd bevel tot betaling Fiscaal Artikel 14 Invorderingswet 1990

Een derde op wie de belastingschuldige een 

vordering heeft of deze uit een bestaande 

rechtsverhouding zal verkrijgen vorderen (bij 

beschikking) de belastingaanslag van de 

belastingschuldige te betalen en de 

belastingplichtige informeren over een wijziging 

van zijn belastingschuld als gevolg van betaling

Fiscaal

Artikel 19 Invorderingswet 1990 jo artikel 

1cbis.3 en 1cbis.4 Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990

Vervolgen van degene die in gebreke blijft aan de 

vordering te voldoen bij executoriaal beslag
Fiscaal Artikel 19 Invorderingswet 1990

Tenuitvoerlegging van een rechterlijk vonnis door 

lijfsdwang
Fiscaal Artikel 20 Invorderingswet 1990

Beslissen op een beroepschrift van derden die 

geheel of gedeeltelijk recht menen te hebben op 

roerende zaken waarop ter zake van een 

belastingschuld beslag is gelegd

Fiscaal Artikel 22 Invorderingswet 1990

Versturen van een kennisgeving indien besloten 

wordt geen beslag te leggen op een bodemzaak
Fiscaal Artikel 22bis Invorderingswet 1990

Vaststellen van de executiewaarde van een 

bodemzaak 
Niet-fiscaal Artikel 22bis Invorderingswet 1990

Vaststellen van het beloop van een 

betalingsverplichting
Fiscaal Artikel 22bis Invorderingswet 1990

Vorderen van een bedrag bestaande uit de 

executiewaarde van de bodemzaak tot een beloop 

van maximaal het bedrag van de al dan niet in een 

naheffingsaanslag vervatte belastingschulden ter 

zake van rijksbelastingen indien de pandhouder of 

overige derde dit niet binnen de gestelde termijn 

betaalt

Fiscaal Artikel 22bis Invorderingswet 1990

Uitwinnen van een motorrijtuig ingeval van een 

naheffingsaanslag als bedoeld in artikel 7, eerste 

lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet op de 

motorrijtuigenbelasting 1994 

Fiscaal Artikel 22a Invorderingswet 1990



Verhalen van belastingaanslagen in de 

inkomstenbelasting op goederen verkregen onder 

de ontbindende voorwaarde van overlijden 

waarbij zich een opschortende voorwaarde ten 

gunste van een verwachter aansluit, op goederen 

waarvan de belastingschuldige het wettelijk 

vruchtgenot heeft, dan wel op goederen die de 

belastingschuldige ter beschikking staan krachtens 

een genotsrecht als bedoeld in artikel 5.22, derde 

lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001

Fiscaal Artikel 23 Invorderingswet 1990

Verhalen van belastingaanslagen, voor zover zij 

zijn opgelegd aan de belastingschuldige als gevolg 

van een toerekening van een afgezonderd 

particulier vermogen als bedoeld in artikel 2.14a 

van de Wet inkomstenbelasting 2001, op 

goederen van het afgezonderd particulier 

vermogen

Fiscaal Artikel 23a Invorderingswet 1990

Verrekenen van aan belastingschuldige uit te 

betalen en van belastingschuldige te innen 

bedragen en onverwijld bekendmaken daarvan

Fiscaal Artikel 24 Invorderingswet 1990

Bij beschikking verlenen van uitstel van betaling 

en (tussentijds) beeindigen daarvan
Fiscaal

Artikel 25 Invorderingswet 1990 jo. artikel 

6 Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990 

jo. hoofdstuk IB, IC, ID Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990 jo. 40g en 40h 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Het op verzoek verlenen van uitstel van betaling 

aan een belastingschuldige die woont of is 

gevestigd in een lidstaat van de EU of een EER 

staat en beeindigen daarvan

Fiscaal Artikel 25a Invorderingswet 1990



Het op verzoek toepassen van een 

betalingstermijn van 5 jaarlijks gelijke termijnen 

voor een belastingaanslag voor zover daarin is 

begrepen vennootschapsbelasting die betrekking 

heeft op voordelen ter zake van 

vermogensbestanddelen die bij de 

belastingschuldige bij het vaststellen van die 

belastingaanslag in aanmerking zijn genomen 

terwijl bij die belastingschuldige deze voordelen 

niet in aanmerking zouden zijn genomen ingeval 

deze ter zake van die vermogensbestanddelen 

voor de heffing van vennootschapsbelasting 

belastingplichtig in Nederland zou zijn gebleven

Fiscaal Artikel 25b Invorderingswet 1990

Verlenen van gehele of gedeeltelijke 

kwijtschelding aan de belastingschuldige die niet 

in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar 

een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te 

betalen

Fiscaal Artikel 26 Invorderingswet 1990

Stuiten van verjaring van een rechtsvordering tot 

betaling en verzenden van gegevens ter publicatie 

naar Staatscourant

Fiscaal Artikel 27 Invorderingswet 1990

Verlenen van een betalingskorting en terugnemen 

daarvan
Fiscaal Artikel 27a Invorderingswet 1990

In rekening brengen van invorderingsrente Fiscaal Artikel 28 Invorderingswet 1990

Vergoeden van invorderingsrente aan 

belastingplichtige
Fiscaal Artikel 28a, 28b, 28c Invorderingswet 1990

Ingeval van benadeling van de ontvanger in 

verhaalsmogelijkheden, aannemelijk maken dat 

belastingschuldige of de begunstigde dit wisten of 

behoorden te weten

Fiscaal
Artikel 33a Invorderingswet 1990 jo. artikel 

6a Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990

Bij beschikking aansprakelijk stellen van hoofdelijk 

aansprakelijke en deze desgevraagd op de hoogte 

stellen van de gegevens met betrekking tot de 

belasting waarvoor hij aansprakelijk is gesteld

Fiscaal Artikel 49 Invorderingwet 1990

Leggen van conservatoir beslag ten laste van 

degene wie aansprakelijk is of wordt gesteld en in 

kennis stellen van de beslagene van verval van het 

derdenbeslag

Fiscaal Artikel 51 Invorderingswet 1990

Tenuitvoerlegging van een dwangbevel inzake de 

invordering van een aansprakelijkheidsschuld
Fiscaal Artikel 52 Invorderingswet 1990

Bij beschikking verlenen van uitstel van betaling 

en (tussentijds) beeindigen daarvan aan 

aansprakelijkgestelde

Fiscaal Artikel 53 jo. 25 Invorderingswet 1990



Verlenen van gehele of gedeeltelijk ontslag van de 

betalingsverplichting aan de aansprakelijkgestelde 

die niet in staat is anders dan met buitengewoon 

bezwaar een belastingaanslag geheel of 

gedeeltelijk te betalen

Fiscaal Artikel 53 Invorderingswet 1990

Mededeling doen aan aansprakelijkgestelde van 

terruggaaf als gevolg van vermindering van 

belastingaanslag en terugbetaling aan 

aansprakelijkgestelde

Fiscaal Artikel 54 Invorderingswet 1990

Vastellen termijn waarbinnen belastingplichtigen 

informatie aan de ontvanger moeten verstrekken
Fiscaal Artikel 60 en 62bis Invorderingswet 1990

Beslissen op een verzoek indien een persoon van 

oordeel is dat hem ten onrechte een 

informatieverplichting is opgelegd als gevolg 

waarvan hij kosten heeft moeten maken

Fiscaal Artikel 62a Invorderingswet 1990

Opleggen van bestuurlijke verzuimboete Fiscaal Artikel 63b Invorderingswet 1990

Invorderen bestuurlijke verzuimboete Fiscaal Artikel 63b Invorderingswet 1990

Strafrechtelijke vervolging opstarten indien niet 

voldaan is aan de verplichtingen genoemd in 

artikel 64 of artikel 65 van toepassing is

Fiscaal Artikel 64 t/m 66 Invorderingswet 1990

Kwijtschelding verlenen indien het verleende 

uitstel van betaling, bedoeld in artikel 70b, 

beëindigd wordt, voor zover de belasting 

waarvoor uitstel van betaling is verleend, hoger is 

dan de belasting die zou zijn geheven indien de 

belastingschuldige op het moment van de 

omstandigheid op grond waarvan het uitstel van 

betaling wordt beëindigd, in Nederland zou 

hebben gewoond

Fiscaal

Artikel 70ba jo. 25 Invorderingswet 1990 jo. 

40i Uitvoeringsregeling Invorderingswet 

1990

Behandelen bezwaar en beroep invorderingswet Fiscaal diverse bepalingen Invorderingswet 1990

Behandelen verzoek om kwijtschelding van 

verschuldigde rijksbelastingen
Fiscaal

Hoofdstuk II Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990

Meewerken aan een akkoord met alle schuldeisers 

ingeval van kwijtschelding in zakelijke sfeer indien 

aan bepaalde voorwaarden is voldaan

Fiscaal
Artikel 22 Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990

Behandelen beroep t.a.v. beschikking op verzoek 

om kwijtschelding
Fiscaal

Artikel 24 en 25 Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990

Op verzoek van de aansprakelijk gestelde verlenen 

van ontslag van de verplichting tot betaling van 

rijksbelastingen

Fiscaal
Artikel 26 Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990



Verlenen kwijtschelding van rijksbelastingen voor 

gedupeerde ouders in de 

kinderopvangtoeslagaffaire 

Fiscaal
Artikel 28abis Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990

Verstrekken van een verklaring aan een 

aansprakelijke verzekeraar dat indien een 

lijfrenteverplichting of pensioen overgaat p een 

niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of 

lichaam dat het verzekeringsbedrijf uitoefent dat 

de aansprakelijkheid niet langer geldt voor de in 

dat artikel bedoelde inkomstenbelasting en 

revisierente

Fiscaal
Artikel 40b en 40c Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990

Behandelen bezwaar en beroep inzake in rekening 

gebrachte kosten op basis van Kostenwet 

invordering rijksbelastingen

Fiscaal Kostenwet invordering rijksbelastingen

Op schriftelijk verzoek verlenen van medewerking 

aan de totstandkoming van een g-

rekeningovereenkomst of weigeren medewerking 

te verlenen aan een G-rekeningovereenkomst

Fiscaal

Artikel 2 en 4 Uitvoeringsregeling inleners-, 

keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 

2004

Uitwinnen van pandrecht op een G-rekening of 

andere actie nemen om onjuist gebruik van een G-

rekening ongedaan te maken of te compenseren

Fiscaal

Artikel 8 Uitvoeringsregeling inleners-, 

keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 

2004

Behandelen van een deblokkeringsverzoek van de 

rekeninghouder van een G-rekening
Fiscaal

Artikel 10 Uitvoeringsregeling inleners-, 

keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 

2004

Eenzijdig en zonder rechtgerlijke tussenkomt 

opzeggen van een G-rekeningovereenkomst
Fiscaal

Artikel 11 Uitvoeringsregeling inleners-, 

keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 

2004

Zittingname in de

Waarderingskamer (twee leden)
Niet-fiscaal BZK

Artikel 5 lid 2 Wet waardering

onroerende zaken

Middels de Waarderingskamer toezicht houden op 

de waardebepaling en adviseren 

over zaken die verband houden met de inhoud

en de toepassing van de Wet waardering

onroerende zaken, oplossen van geschillen, 

aanbevelingen doen omtrent de wet

Niet-fiscaal BZK

Artikel 4 lid 2 jo. lid 3 Wet waardering 

onroerende zaken jo. artikel 11 Wet

waardering onroerende zaken jo. artikel 21 

Wet waardering onroerende zaken

Opleggen boete bij niet verschaffen

inlichtingen of verlenen toegang
Niet-fiscaal BZK

Artikel 33 lid 3 Wet waardering

onroerende zaken

Middels de Waarderingskamer zorg dragen

voor verrekening van de vergoeding van de kosten 

van de landelijke voorziening WOZ

Niet-fiscaal BZK

Artikel 6 Uitvoeringsbesluit 

kostenverrekening en gegevensuitwisseling 

Wet waardering onroerende zaken

17. Waardering van onroerende zaken



Middels de Waarderingskamer ontvangen

van een vergoeding van gemeenten (voor aandeel 

in de kosten van de landelijke voorziening WOZ)

Niet-fiscaal BZK

Artikel 6 lid 7 Uitvoeringsbesluit 

kostenverrekening en gegevensuitwisseling 

Wet waardering onroerende zaken

Middels de Waarderingskamer specificatie voor 

de aanlevering van gegevens vaststellen
Niet-fiscaal BZK

Artikel 9 Uitvoeringsbesluit 

kostenverrekening en gegevensuitwisseling 

Wet waardering onroerende zaken

Middels de Waarderingskamer ontvangen van een 

rapport van het college van B&W over de stand 

van zaken, planning en voortgang werkzaamheden 

in het kader van de Wet waardering onroerende 

zaken

Niet-fiscaal

Artikel 5 Uitvoeringsregeling instructie 

waardebepaling Wet waardering 

onroerende zaken

Verlenen van wederzijdse bijstand bij de 

heffing van belastingen, renten en 

bestuursrechtelijke sancties en boeten die

daarmee verband houden

Fiscaal

Artikel 1 lid 1 Wet op de internationale

bijstandsverlening bij de heffing van

belastingen

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

zijn deze taken in het kader van de 

internationale bijstand als fiscaal 

aangemerkt. 

Het doen van een voorafgaande 

grensoverschrijdende ruling
Fiscaal

Artikel 2b lid 1 jo. artikel 6d Wet op de 

internationale bijstandsverlening bij de 

heffing van belastingen

Het vaststellen van een voorafgaande 

verrekenprijsafspraak
Fiscaal

Artikel 2c lid 1 Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Op verzoek verstrekken van inlichtingen en 

instellen van onderzoek ten behoeve daarvan
Fiscaal

Artikel 5 Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Automatisch verstrekken van inlichtingen Fiscaal

Artikel 6 jo artikel 6b jo. Artikel 6d Wet op 

de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Verschaffen landenrapport Fiscaal

Artikel 6e Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Automatisch verstrekken van inlichtingen 

(grensoverschrijdende constructie)
Fiscaal

Artikel 6f jo. artikel 10h Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Spontaan verstrekken inlichtingen Fiscaal

Artikel 7 Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

18. Internationale bijstandverlening (t.a.v. heffing, invordering en voorkoming dubbele belasting)



Het op verzoek van de Minister van Financiën 

verrichten van een onderzoek ten behoeve van 

het verstrekken van inlichtingen aan de bevoegde 

autoriteiten van een andere lidstaat

Fiscaal

Artikel 8 jo. 8a Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

jo. artikel 3a Uitvoeringsbesluit

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Ontvangen inlichtingen rapporterende financiële 

instellingen
Fiscaal

Artikel 10b jo. artikel 10c Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Verkrijgen toegang tot antiwitwasinlichtingen Fiscaal

Artikel 10g Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Opleggen bestuurlijke boete Fiscaal

Artikel 11 Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Betekenen van stukken en op de hoogte stellen 

van de verzoekende autoriteit inclusief redenen 

indien het verzoek niet kan worden ingewilligd

Fiscaal

Artikel 12 Wet op de internationale 

bijstandsverlening bij de heffing van 

belastingen jo. Artikel 3 Uitvoeringsregeling 

internationale bijstandsverlening bij de 

heffing van belastingen

Verzoek doen tot terugmelding betreffende 

ontvangen inlichtingen
Fiscaal

Artikel 15 Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Verlenen toestemming voor gebruik verstrekte

inlichtingen voor andere doeleinden
Fiscaal

Artikel 17 Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Afspraken maken over de vegoeding van kosten 

die samenhangen met het verlenen wederzijdse 

bijstand

Fiscaal

Artikel 20 Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Het doen van verzoeken om bijstand (inlichtingen 

of een administratief onderzoek)
Fiscaal

Artikel 23 Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Afzien van automatisch ontvangen van bepaalde 

inlichtingen (mededelen dat het niet gewenst is, 

bevestiging versturen)

Fiscaal

Artikel 25 jo. Artikel 26 Wet op de

internationale bijstandsverlening

bij de heffing van belastingen

Toegang verkrijgen voor onderzoek Fiscaal

Artikel 27 Wet op de internationale

bijstandverlening bij de heffing van 

belastingen

Het doen van een terugmelding Fiscaal

Artikel 29 Wet op de internationale 

bijstandverlening bij de heffing van 

belastingen



Toestemming vragen inlichtingen gebruiken

voor ander doel
Fiscaal

Artikel 30 Wet op de internationale

bijstandverlening bij de heffing van 

belastingen

Verstrekken van ontvangen inlichtingen aan derde 

lidstaat
Fiscaal

Artikel 31 Wet op de internationale

bijstandverlening bij de heffing van 

belastingen

Beoordelen of de verstrekking gegevens en 

inlichtingen achterwege kan worden gelaten
Fiscaal

Artikel 2 Uitvoeringsbesluit

internationale bijstandsverlening bij

de heffing van belastingen

Verstrekken van inlichtingen voor invordering

schuldvorderingen
Fiscaal

Artikel 4 Wet wederzijdse bijstand in

de Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere

schuldvorderingen 2012

Uitvoeren van een verzoek om inlichtingen Fiscaal LNV

Artikel 6 jo. artikel 40 Wet wederzijdse 

bijstand in

de Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere

schuldvorderingen 2012

Behandelen van een verzoek tot betekening van 

stukken en betekenen van stukken
Fiscaal

Artikel 8 jo 11 Wet wederzijdse bijstand in 

de Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere 

schuldvorderingen 2012

Invorderen schuldvorderingen op verzoek van 

andere lidstaat
Fiscaal

Artikel 12 Wet wederzijdse bijstand in de 

Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere 

schuldvorderingen 2012

In kennis stellen verzoekende autoriteit van

ieder besluit omtrent uitstel van betaling of

betaling in termijnen

Fiscaal

Artikel 16 Wet wederzijdse bijstand in

de Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere

schuldvorderingen 2012

Beslissen op verzoek tot het nemen van 

conservatoire maatregelen en nemen van 

conservatoire maatregelen

Fiscaal

Artikel 21 en 22 Wet wederzijdse bijstand 

in de Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere 

schuldvorderingen 2012

In kennis stellen maatregelen die de verjarings-

termijn van de schuldvordering verlengt
Fiscaal

Artikel 25 lid 3 Wet wederzijdse bijstand in 

de Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere

schuldvorderingen 2012

Beoordelen kennisgeving voornemen van een

bevoegde autoriteit van een andere lidstaat

gebruik inlichtingen voor een ander doel

Fiscaal

Artikel 26 Wet wederzijdse bijstand in de 

Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere

schuldvorderingen 2012



Toestemmen aanwezigheid ambtenaren in

kantoren etc.
Fiscaal

Artikel 27 Wet wederzijdse bijstand in

de Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere

schuldvorderingen 2012

Kosten in rekening brengen ter zake van het

verrichten van werkzaamheden voor de

invordering

Fiscaal

Artikel 28 Wet wederzijdse bijstand in

de Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere

schuldvorderingen 2012

Verzoeken om inlichtingen (plus evt. verzoek om 

betekening) die van belang zijn voor invordering 

van een schuldvordering

Fiscaal

Artikel 30 (jo. Artikel 31 jo. artikel 32) Wet 

wederzijdse bijstand in de Europese Unie 

bij de invordering van belastingschulden en 

enkele andere schuldvorderingen 2012

Doen van een verzoek tot invordering Fiscaal

Artikel 33 t/m 35 Wet wederzijdse bijstand 

in de Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere 

schuldvorderingen 2012

Toesturen relevante inlichtingen aan de

aangezochte lidstaat
Fiscaal

Artikel 35 Wet wederzijdse bijstand in de 

Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere 

schuldvorderingen 2012

In kennis stellen aangezochte lidstaat

van een wijziging/intrekking van het verzoek tot 

invordering

Fiscaal

Artikel 36 Wet wederzijdse bijstand in de 

Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere 

schuldvorderingen 2012

Verzoeken tot het nemen van conservatoire 

maatregelen
Fiscaal

Artikel 38 Wet wederzijdse bijstand in de 

Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere 

schuldvorderingen 2012

In kennis stellen van een lidstaat waar gegevens 

vandaan komen van verstrekking gegevens aan 

een derde lidstaat en vervolgens verstrekken 

inlichtingen aan derde lidstaat

Fiscaal

Artikel 44 lid 4 Wet wederzijdse bijstand in 

de Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere 

schuldvorderingen 2012

Aanwezig zijn in kantoren, bij onderzoeken

en bijstand verlenen aan ambtenaren van

een aangezochte lidstaat

Fiscaal

Artikel 45 Wet wederzijdse bijstand in de 

Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere 

schuldvorderingen 2012

Afspraken maken kosten met aangezochte lidstaat Fiscaal

Artikel 46 Wet wederzijdse bijstand in de 

Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere 

schuldvorderingen 2012

In kennis stellen van de aangezochte lidstaat over 

een geschil in verband met de schuldvordering
Fiscaal

Artikel 47 Wet wederzijdse bijstand in de 

Europese Unie bij de invordering van 

belastingschulden en enkele andere 

schuldvorderingen 2012



Bepalen vrijstelling van inkomstenbelasting die 

betrekking heeft op buitenlands inkomen uit werk 

en woning, door vermindering te verlenen op 

verschuldigde inkomstenbelasting

Fiscaal
Artikel 8 lid 1 jo artikel 10 lid 1 Besluit 

voorkoming dubbele belasting 2001

Bepalen van de belastbare winst uit buitenlandse 

onderneming
Fiscaal

Artikel 9a lid 1 Besluit voorkoming dubbele 

belasting 2001

Toepassen doorschuifregeling indien het naar het 

volgend jaar over te brengen buitenlands inkomen 

uit werk en woning door de inspecteur is 

vastgesteld

Fiscaal
Artikel 11 lid 1 jo. Artikel 26 Besluit 

voorkoming dubbele belasting 2001

Toepassen inhaalregeling indien het naar het 

volgend jaar over te brengen negatieve 

buitenlands inkomen uit werk en woning door de 

inspecteur is vastgesteld

Fiscaal
Artikel 12 jo. artikel 27 Besluit voorkoming 

dubbele belasting 2001

Toepassen verrekening c.q. voorwenteling niet 

verrekende buitenlandse belasting bij sporters en 

artiesten

Fiscaal
Artikel 13 jo. Artikel 14 jo artikel 28 Besluit 

voorkoming dubbele belasting 2001

Toepassen verrekening c.q. voorwenteling niet 

verrekende buitenlandse belasting bij 

bemanningsleden van zee- of luchtvaartuigen in 

het internationale verkeer

Fiscaal
Artikel 13a jo. Artikel 14a jo artikel 28 

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Verrekening c.q. voorwenteling niet verrekende 

buitenlandse belasting op dividenden, interest en 

royalty's

Fiscaal
Artikel 15 lid 1 jo. Artikel 17 jo artikel 28 

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Toepassen kostenaftrek voor  de in een jaar 

genoten dividenden, interest en royalty's en voor 

de daarover vanwege ontwikkelingslanden 

geheven belasting.

Fiscaal
Artikel 18 Besluit voorkoming dubbele 

belasting 2001

Verrekening c.q. voorwenteling niet verrekende 

buitenlandse belasting op dividenden
Fiscaal

Artikel 19 lid 1 jo artikel 20 jo artikel 28  

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Toepassen kostenaftrek voor dividenden en voor 

de daarover vanwege ontwikkelingslanden 

geheven belasting

Fiscaal
Artikel 21 Besluit voorkoming dubbele 

belasting 2001

Toepassen vrijstelling voor buitenlands voordeel 

uit sparen en beleggen door vermindering te 

verlenen op de verschuldigde inkomstenbelasting

Fiscaal
Artikel 22 jo artikel 24 Besluit voorkoming 

dubbele belasting 2001

Toepassen doorschuifregeling indien het naar het 

volgend jaar over te brengen buitenlands voordeel 

uit sparen en beleggen door de inspecteur is 

vastgesteld 

Fiscaal
Artikel 24a jo. Artikel 26 Besluit 

voorkoming dubbele belasting 2001



Verrekening c.q. voorwenteling niet verrekende 

buitenlandse belasting op dividenden, interest en 

royalty's

Fiscaal
Artikel 25 lid 1 jo. artikel 25a jo. Artikel 28  

Besluit voorkoming dubbele belasting 2001

Verrekening c.q. voorwenteling niet verrekende 

buitenlandse belasting in het geval van een 

afgezonderd particulier vermogen 

Fiscaal
Artikel 25b lid 1 jo. artikel 25ba Besluit 

voorkoming dubbele belasting 2001

Toepassen vrijstelling indien genoten loon is 

onderworpen aan een belasting die door de 

andere mogendheid wordt geheven

Fiscaal
Artikel 30 Besluit voorkoming dubbele 

belasting 2001

Toepassen verrekening c.q. voorwenteling niet 

verrekende buitenlandse buitenlandse belasting 

op dividenden, interest en royalty's

Fiscaal

Artikel 36 jo. Artikel 36b jo. Artikel 37 jo 

artikel 44 Besluit voorkoming dubbele 

belasting 2001

Toepassen kostenaftrek voor dividenden, interest 

en royalty's en voor de daarover vanwege 

ontwikkelingslanden geheven belasting

Fiscaal
Artikel 38 Besluit voorkoming dubbele 

belasting 2001

Verlenen van vermindering van de erfbelasting 

voor de in verkrijging begrepen bezittingen 

behorende tot een buitenlandse onderneming en 

in de verkrijging begrepen onroerende zaken, voor 

zover onderworpen aan belasting van andere 

mogendheid

Fiscaal
Artikel 47 lid 1 Besluit voorkoming dubbele 

belasting 2001

Verlenen van vermindering van de erfbelasting bij 

fictief in Nederland wonende erflater
Fiscaal

Artikel 48 lid 1 Besluit voorkoming dubbele 

belasting 2001

Toepassen vrijstelling van kansspelbelasting indien 

de prijs is onderworpen aan een gelijksoortige 

belasting in een andere mogendheid 

Fiscaal
Artikel 52 lid 1 Besluit voorkoming dubbele 

belasting 2001

Verrekening indien de activa of passiva van de 

belastingplichtige in aanmerking zijn genomen bij 

de vanwege die andere mogendheid geheven, aan 

de bankenbelasting soortgelijke, belasting.

Fiscaal
Artikel 53 lid 1 Besluit voorkoming dubbele 

belasting 2001

Verrekening c.q. vermindering indien de aan het 

bijkantoor toe te rekenen activa of passiva van de 

belastingplichtige in aanmerking zijn genomen bij 

de vanwege die andere mogendheid geheven, aan 

de bankenbelasting soortgelijke, belasting.

Fiscaal
Artikel 54 lid 1 Besluit voorkoming dubbele 

belasting 2001



Het uitvoeren van de taak van de bevoegde 

autoriteit in het kader van tot stand gekomen 

bilaterale regelingen ter voorkoming van dubbele 

belastingheffing, voor zover die taak betrekking 

heeft op het nemen van beslissingen ten aanzien 

van bepalingen waarin aan de bevoegde 

autoriteiten een discretionaire bevoegdheid is 

verleend voordelen toe te kennen aan personen 

aan wie de voordelen uit hoofde van 

verdragsvoordeelbeperkende maatregelen 

(zogenoemde ‘limitations of benefits’) niet 

toekomen (zogenoemde ‘vangnetbepalingen’)

Fiscaal

Artikel 1 en 2 Besluit overdracht 

competentie behandeling 

vangnetverzoeken

Het uitvoeren van de corporate tiebreaker 

procedure van belastingverdragen
Fiscaal

Artikel 1 Besluit Overdracht competentie 

behandeling verzoeken onder ‘corporate 

tiebreakerprocedure’ van 

belastingverdragen

Deze taak is belegd bij de landelijk 

directeur van het onderdeel 

Belastingdienst/Grote Ondernemingen. 

Het houden van toezicht op de naleving van de 

Wwft-regels door instellingen als bedoeld in 

artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, h, i, k en l, van 

de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme

Niet-fiscaal J&V

Artikel 24 Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme jo. 

Artikel 1 Aanwijzings- en mandaatbesluit 

Wwft 2018

Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau 

Toezicht Wwft

Het ter handhaving van de wwft opleggen van een 

aanwijzing, last onder dwangsom of een 

bestuurlijke boete, of publiceren van een 

waarschuwing of verklaring

Niet-fiscaal J&V

Artikel 24 Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme jo. 

Artikel 2 lid 1 Aanwijzings- en 

mandaatbesluit Wwft 2018

Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau 

Toezicht Wwft

Het verrichten van feitelijke en rechtshandelingen 

teneinde verbeurde dwangsommen en opgelegde 

boetes in het kader van de wwft in te vorderen

Niet-fiscaal J&V

Artikel 24 Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme jo. 

Artikel 3 lid 1 en 2 Aanwijzings- en 

mandaatbesluit Wwft 2018

Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau 

Toezicht Wwft

Het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten 

inzake opgelegde aanwijzingen, dwangsommen, 

bestuurlijke boetes, waarschuwingen en 

verklaringen inzake de wwft

Niet-fiscaal

Artikel 24 Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme jo. 

Artikel 4 lid 1 Aanwijzings- en 

mandaatbesluit Wwft 2018

Deze taak wordt uitgeoefend door de 

directeur-generaal van de Belastingdienst 

en/of de landelijk directeur van het 

onderdeel Belastingdienst/Grote 

ondernemingen 

Het voeren van verweer in gerechtelijke 

procedures die betrekking hebben op opgelegde 

aanwijzingen, dwangsommen, bestuurlijke boetes, 

waarschuwingen en verklaringen inzake de wwft

Niet-fiscaal

Artikel 24 Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme jo. 

Artikel 5 Aanwijzings- en mandaatbesluit 

Wwft 2018

Deze taak wordt uitgeoefend door de 

directeur-generaal van de Belastingdienst 

en/of de landelijk directeur van het 

onderdeel Belastingdienst/Grote 

ondernemingen 

19. Toezicht 



Het houden van toezicht op de naleving van de 

hoofdstukken 1, 2 en 3 van de Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren van 

terrorisme BES, voor zover het betreft de 

diensten, bedoeld in de onderdelen l tot en met o 

van Bijlage A bij die wet

Niet-fiscaal J&V

Artikel 1 Wwft BES jo. artikel 2 Besluit 

aanwijzing van toezichtautoriteiten in de 

zin van de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme 

BES en bekendmaking van de 

mandaatverlening inzake handhaving en 

sanctionering van die wet

Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau 

Toezicht Wwft

Het ter handhaving van de wwft BES opleggen van 

een aanwijzing, last onder dwangsom of een 

bestuurlijke boete, of publiceren van een 

waarschuwing of verklaring (muv besluiten die 

betrekking hebben op overtreding van artikelen 

4.2 en 4.3 Wwft BES)

Niet-fiscaal J&V

Artikel 1.1 lid 1 onderdeel p Wwft BES jo. 

artikel 3 lid 1 Besluit aanwijzing van 

toezichtautoriteiten in de zin van de Wet 

ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme BES en 

bekendmaking van de mandaatverlening 

inzake handhaving en sanctionering van die 

wet

Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau 

Toezicht Wwft

Het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten 

inzake opgelegde aanwijzingen, dwangsommen, 

bestuurlijke boetes, waarschuwingen en 

verklaringen inzake de wwft (muv besluiten die 

betrekking hebben op overtreding van artikelen 

4.2 en 4.3 Wwft BES)

Niet-fiscaal

Artikel 1.1 lid 1 onderdeel p Wwft BES jo. 

artikel 3 lid 2 Besluit aanwijzing van 

toezichtautoriteiten in de zin van de Wet 

ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme BES en 

bekendmaking van de mandaatverlening 

inzake handhaving en sanctionering van die 

wet

Deze taak wordt uitgevoerd door de 

landelijk directeur van de 

Belastingdienst/Grote ondernemingen

Het ter handhaving van de wwft BES opleggen van 

een aanwijzing, last onder dwangsom of een 

bestuurlijke boete, of publiceren van een 

waarschuwing of verklaring t.a.v. besluiten die 

betrekking hebben op overtreding van artikelen 

4.2 en 4.3 Wwft BES

Niet-fiscaal

Artikel 1.1 lid 1 onderdeel p Wwft BES jo. 

artikel 3 lid 3 Besluit aanwijzing van 

toezichtautoriteiten in de zin van de Wet 

ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme BES en 

bekendmaking van de mandaatverlening 

inzake handhaving en sanctionering van die 

wet

Deze taak wordt uitgevoerd door de 

medewerkers van de 

Belastingdienst/Caribisch Nederland

Het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten 

inzake opgelegde aanwijzingen, dwangsommen, 

bestuurlijke boetes, waarschuwingen en 

verklaringen inzake de wwft t.a.v. besluiten die 

betrekking hebben op overtreding van artikelen 

4.2 en 4.3 Wwft BES

Niet-fiscaal

Artikel 1.1 lid 1 onderdeel p Wwft BES 

Wwft BES jo. artikel 3 lid 4 Besluit 

aanwijzing van toezichtautoriteiten in de 

zin van de Wet ter voorkoming van 

witwassen en financieren van terrorisme 

BES en bekendmaking van de 

mandaatverlening inzake handhaving en 

sanctionering van die wet

Deze taak wordt uitgevoerd door de 

landelijk directeur van de 

Belastingdienst/Grote ondernemingen

Uitvoeren van de taken van de Commissie inzake 

de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties
Niet-fiscaal

Artikel 5 lid 1 Uitvoeringsregeling Wet ter 

voorkoming van witwassen en financieren 

van terrorisme

De Commissie inzake de meldingsplicht van 

ongebruikelijke transacties bestaat onder 

andere uit vertegenwoordigers van de 

Belastingdienst/Grote ondernemingen en 

de Belastingdienst/FIOD. 



Opsporen van de overtreding van artikel 3:15d 

Burgerlijk Wetboek 
Niet-fiscaal Artikel 3:15f lid 3 Burgerlijk Wetboek 

Opsporen van de overtreding van artikel 3:15e lid 

1 Burgerlijk Wetboek 
Niet-fiscaal Artikel 3:15f lid 3 Burgerlijk Wetboek 

Opsporen van overtredingen van artikel 2:394 

derde lid Burgerlijk Wetboek (het niet of niet tijdig 

openbaar maken van de jaarrekening door een 

rechtspersoon)

Niet-fiscaal J&V, EZK

Volgt niet direct uit artikel 2:394 Burgerlijk 

Wetboek, blijkt wel uit ontvangen interne 

stukken Belastingdienst

Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau 

Economische Handhaving

Uitvoeren van handhaving op de naleving van 

en/of opsporing van overtredingen in het kader 

van faillissementsfraude

Niet-fiscaal J&V, EZK

Artikel 340-347 Wetboek van Strafrecht, 

blijkt uit ontvangen interne stukken 

Belastingdienst

Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau 

Economische Handhaving

Opsporen van overtredingen van voorschriften, 

gesteld bij of krachtens artikel 27 en 47 

Handelsregisterwet 2007 (het in strijd handelen 

met dan wel niet voldoen aan de inschrijfplicht 

door de onderneming of rechtspersoon, 

waaronder de UBO)

Niet-fiscaal J&V, EZK

Artikel 47 t/m 47b Handelsregisterwet jo. 

Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-

registratie Handelsregisterwet 2007

Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau 

Economische Handhaving

Het ter handhaving van de inschrijfplicht van de 

handelsregisterwet opleggen van een last onder 

dwangsom of een bestuurlijke boete

Niet-fiscaal J&V, EZK

Artikel 47 t/m 47b Handelsregisterwet jo. 

Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-

registratie Handelsregisterwet 2007

Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau 

Economische Handhaving

Het verrichten van feitelijke en rechtshandelingen 

teneinde verbeurde dwangsommen en opgelegde 

boetes in het kader van de handelsregisterwet in 

te vorderen

Niet-fiscaal J&V, EZK

Artikel 47 t/m 47b Handelsregisterwet jo. 

Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-

registratie Handelsregisterwet 2007

Deze taak kan worden uitgevoerd door 

Bureau Economische Handhaving

Het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten 

inzake opgelegde dwangsommen, bestuurlijke 

boetes inzake de handelsregisterwet

Niet-fiscaal J&V, EZK

Artikel 47 t/m 47b Handelsregisterwet jo. 

Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-

registratie Handelsregisterwet 2007

Deze taak kan worden uitgevoerd door 

Bureau Economische Handhaving

Het voeren van verweer in gerechtelijke 

procedures die betrekking hebben op opgelegde 

aanwijzingen, dwangsommen, bestuurlijke boetes, 

waarschuwingen en verklaringen inzake de 

handelsregisterwet

Niet-fiscaal J&V, EZK

Artikel 47 t/m 47b Handelsregisterwet jo. 

Mandaatbesluit handhaving naleving UBO-

registratie Handelsregisterwet 2007

Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau 

Economische Handhaving

Het houden van toezicht op het onrechtmatig 

gebruik van de beschermde titels van accountants 
Niet-fiscaal J&V, EZK

Artikel 1 Aanwijzings- en mandaatbesluit 

Wet op het accountantsberoep 2016 jo. 

artikel 41 lid 2 Wet op het 

accountantsberoep

Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau 

Economische Handhaving

Het ter handhaving van de Wet op het 

accountantsberoep opleggen van een last onder 

dwangsom of een bestuurlijke boete

Niet-fiscaal J&V, EZK

Artikel 56 Wet op het Accountantsberoep 

jo. Artikel 2 lid 1 Aanwijzings- en 

mandaatbesluit Wet op het 

accountantsberoep 2016



Het verrichten van feitelijke en rechtshandelingen 

teneinde verbeurde dwangsommen en opgelegde 

boetes in het kader van de Wet op het 

accountantsberoep in te vorderen

Niet-fiscaal J&V, EZK

Artikel 56 Wet op het Accountantsberoep 

jo. Artikel 3 lid 1 en 2 Aanwijzings- en 

mandaatbesluit Wet op het 

accountantsberoep 2016

Het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten 

inzake opgelegde dwangsommen en boetes inzake 

de Wet op het accountantsberoep

Niet-fiscaal J&V, EZK

Artikel 56 Wet op het Accountantsberoep 

jo. Artikel 4 lid 1 Aanwijzings- en 

mandaatbesluit Wet op het 

accountantsberoep 2016

Het voeren van verweer in gerechtelijke 

procedures die betrekking hebben op opgelegde 

dwangsommen en boetes inzake de Wet op het 

accountantsberoep

Niet-fiscaal J&V, EZK

Artikel 56 Wet op het Accountantsberoep 

jo. Artikel 5 Aanwijzings- en mandaatbesluit 

Wet op het accountantsberoep 2016

Toezicht houden op de naleving van het bij of 

krachtens artikel 47 en 48 van de Wet op het 

consumentenkrediet bepaalde (zijnde het verbod 

op het verrichten van schuldbemiddeling tegen 

betaling)

Niet-fiscaal

Artikel 47 en 48 Wet op het 

consumentenkrediet jo. artikel 1 Besluit 

aanwijzing toezichthouders Belastingdienst 

2012

Toezicht houden op de naleving van het bij of 

krachtens de Wet uitvoering 

antiboycotverordening bepaalde

Niet-fiscaal

Wet uitvoering antiboycotverordening jo. 

artikel 1 Besluit aanwijzing toezichthouders 

Belastingdienst 2012

Toezicht houden op de naleving van het bij of 

krachtens de Wet strategische diensten bepaalde
Niet-fiscaal

Wet strategische diensten jo. artikel 1 

Besluit aanwijzing toezichthouders 

Belastingdienst 2012

Opsporen van overtredingen van de artikelen 340 

tot en met 343 van het Wetboek van Strafrecht 

(zijnde eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk door 

failliet of bestuurder(s)/commissaris(sen) van 

failliete rechtspersonen

Niet-fiscaal J&V, EZK

Volgt niet direct uit artikel het Wetboek 

van Strafrecht, blijkt wel uit ontvangen 

interne stukken Belastingdienst

Deze taak wordt uitgevoerd door Bureau 

Economische Handhaving

20. Strafrecht



Voeren van overleg met de minister van Veiligheid 

en Justitie inzake weigering van verzoeken tot 

rechtshulp gericht aan Nederland indien de 

verzoeken zijn gedaan ten behoeve van een 

onderzoek naar strafbare feiten met betrekking 

tot retributies, belastingen, douane, deviezen, of 

daarmee verband houdende feiten, en waarvan 

de inwilliging van belang kan zijn voor ‘s 

Rijksbelastingdienst, dan wel aan verzoeken 

betrekking hebbende op gegevens welke onder ‘s 

Rijksbelastingdienst berusten of aan ambtenaren 

van deze dienst in de uitoefening van hun 

bediening bekend zijn gewordencheck artikel 

5.1.5. wetboek  van strafvordering

Niet-fiscaal J&V
Artikel 5.1.5. lid 7 Wetboek van 

strafvordering

Het hoofd van de FIOD is gemachtigd voor 

dit overleg. 

Het uitvoeren van opdrachten en werkzaamheden 

als bedoeld in de artikelen 36d, eerste lid, 373, 

391, 541, tweede lid, en 6:1:5 van het Wetboek 

van Strafvordering 

Niet-fiscaal J&V

Artikel 1, onder d, Regeling aanwijzing 

ambtenaren van politie en functionarissen 

t.b.v. uitreiking en betekening van 

gerechtelijke stukken

Deze taak is o.a. belegd bij de amtenaren, 

werkzaam bij de Belastingdienst/FIOD, 

welke opsporingsbevoegdheid bezitten.

Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op 

de beleidsterreinen waarvoor de minister van 

Financiën de verantwoordelijkheid draagt, 

waaronder het bestrijden van fiscale, financieel-

economische en goederenfraude, het waarborgen 

van de integriteit van het financiële stelsel en de 

bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, in 

het bijzonder de financiële component daarvan

Niet-fiscaal J&V, OM
Artikel 2 en 3 Wet op de bijzondere 

opsporingsdiensten

De FIOD is aangewezen als de bijzondere 

opsporingsdienst 



Strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op 

een beleidsterrein waarvoor een andere minister 

dan de minister van Financiën 

verantwoordelijkheid draagt en die door die 

minister in overeenstemming met de minister van 

Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie 

aan die bijzondere opsporingsdienst is 

opgedragen, waaronder:

- het opsporen van strafbare feiten op het terrein 

van de arbeidsmarkt voor zover gepleegd in 

samenhang met strafbare feiten op het terrein 

van de loonbelasting, premies voor de 

werknemersverzekeringen of de premie voor de 

volksverzekeringen en voor zover eerstbedoelde 

strafbare feiten niet zijn te beschouwen als het 

hoofdbestanddeel van het complex van 

geconstateerde strafbare feiten.

Niet-fiscaal J&V, SZW, OM

Artikel 2 en 3 Wet op de bijzondere 

opsporingsdiensten jo. artikel 2 Regeling 

toedeling bepaalde opsporingstaken SIOD 

en FIOD-ECD

De FIOD is aangewezen als de bijzondere 

opsporingsdienst 

Verstrekken van informatie aan de Inspectie SZW 

ten behoeve van het de Inspectie SZW het 

opsporen van strafbare feiten op het terrein van 

loonbelasting, premies voor de 

werknemersverzekeringen of de premie voor de 

volksverzekeringen

Niet-fiscaal Inspectie SZW
Artikel 3 lid 2 Regeling toedeling bepaalde 

opsporingstaken SIOD en FIOD-ECD

Deze taak is belegd bij de 

Belastingdienst/FIOD.

Uitvoeren van opsporingshandelingen in verband 

met strafbare feiten die zijn geconstateerd in het 

kader van de strafrechtelijke handhaving

Niet-fiscaal J&V, OM
Artikel 2 en 3 Wet op de bijzondere 

opsporingsdiensten

De FIOD is aangewezen als de bijzondere 

opsporingsdienst 

Opsporen van andere strafbare feiten, indien de 

bijzondere opsporingsdienst daarmee is belast 

door de officier van justitie

Niet-fiscaal J&V, OM
Artikel 2 en 3 Wet op de bijzondere 

opsporingsdiensten

De FIOD is aangewezen als de bijzondere 

opsporingsdienst 

Opsporen van strafbare feiten als bedoeld in de 

artikelen 22 en 25 van de Verordening (EU) 

2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 

betreffende nauwere samenwerking bij de 

instelling van het Europees Openbaar Ministerie

Niet-fiscaal J&V, OM
Artikel 2 en 3 Wet op de bijzondere 

opsporingsdiensten

De FIOD is aangewezen als de bijzondere 

opsporingsdienst 

Het uitoefenen van de bevoegdheden uit de Wet 

Politiegegevens, het Besluit politiegegevens en het 

Besluit politiegegevens bijzondere 

opsporingsdiensten 

Niet-fiscaal

Wet Politiegegevens jo. Artikel 2 lid 1 

Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-

ECD

Deze taak is belegd bij de voorzitter van het 

managementteam van de 

Belastingdienst/FIOD

Het bij ontstentenis van de voorzitter van het 

managementteam van de Belastingdienst/FIOD 

uitoefenen van de hem toekomende 

bevoegdheden

Niet-fiscaal

Wet Politiegegevens jo. Artikel 2 lid 2 

Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-

ECD

Deze taak is belegd bij de overige leden van 

het managementteam van de 

Belastingdienst/FIOD



Het opvolgen van de individuele en bijzondere 

instructies van de Minister van Financiën
Niet-fiscaal

Wet Politiegegevens jo. Artikel 4 

Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-

ECD

Deze taak is belegd bij de voorzitter van het 

managementteam van de 

Belastingdienst/FIOD, en aan degenen aan 

wie (onder)mandaat is verleend.

Het treffen van de maatregelen bedoeld in artikel 

4, eerste, tweede en derde lid, Wet 

politiegegevens en het onderhouden van een 

autorisatiesysteem dat voldoet aan de eisen van 

zorgvuldigheid en evenredigheid.

Niet-fiscaal

Wet Politiegegevens jo. Artikel 4 

Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-

ECD

Deze taak is belegd bij de voorzitter van het 

managementteam van de 

Belastingdienst/FIOD, en aan degenen aan 

wie (onder)mandaat is verleend.

Verslag doen van de genomen besluiten en 

verrichte (rechts)handelingen 
Niet-fiscaal

Wet Politiegegevens jo. Artikel 6 

Mandaatbesluit Wet Politiegegevens FIOD-

ECD

informatievoorziening in het kader van de 

opsporing van misdrijven als bedoeld in artikel 10, 

eerste lid, onderdeel a, van de Wet 

politiegegevens.

Niet-fiscaal
Artikel 2 en 3 Regeling team criminele 

inlichtingen FIOD

Deze taak is belegd bij het team criminele 

inlichtingen FIOD.

Het verstrekken van inlichtingen aan de andere 

teams criminele inlichtingen indien dit van belang 

kan zijn voor de opsporing van misdrijven als 

bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van 

de Wet politiegegevens

Niet-fiscaal Teams criminele inlichtingen
Artikel 4 Regeling team criminele 

inlichtingen FIOD

Deze taak is belegd bij het team criminele 

inlichtingen FIOD.

Het uit eigener beweging in kennis stellen van het 

team nationale criminele inlichtingen over: 

a) criminele inlichtingen die van nationale of 

internationale betekenis zijn;

b) personalia of bedrijfsgegevens van de 

overeenkomstig artikel 10, tweede lid, aanhef en 

onderdelen a en b, van de Wet politiegegevens 

geregistreerde personen;

c) de informantgegevens door middel van een 

informantencoderingsysteem;

d) overige informatie die van belang kan zijn voor 

de landelijke en internationale coördinatie en 

ondersteuning door het team nationale criminele 

inlichtingen.

Niet-fiscaal Team nationale criminele inlichtingen
Artikel 5 Regeling team criminele 

inlichtingen FIOD

Deze taak is belegd bij het team criminele 

inlichtingen FIOD.

Leveren van informatie ten behoeve van 

betrouwbaarheidstoetsingen van bestuurders, 

commissarissen van financiele instellingen en 

woningbouwcooperaties 

Niet-fiscaal J&V, BZK

Out of scope 

23. Overig

21. Toeslagen

Out of scope 

22. Douane



Het op verzoek verschaffen van een verklaring 

betreffende uitsluitingsgronden
Niet-fiscaal Artikel 2.89 lid 3 Aanbestedingswet 2012

Overeenkomstig dit artikel kan een 

gegadigde of inschrijver door middel van 

een verklaring van de belastingdienst 

aantonen dat de uitsluitingsgrond wat 

betreft het niet betalen van belasting of 

sociale zekerheidspremies (ex art. 2.86 lid 

4 en art. 2.87 lid 1 onderdeel j) niet op hem 

van toepassing is. 

Het op verzoek verschaffen van een verklaring 

betreffende uitsluitingsgronden
Niet-fiscaal

Aanbestedingswet op defensie- en 

veiligheidsgebied  

Overeenkomstig dit artikel kan een 

gegadigde of inschrijver door middel van 

een verklaring van de belastingdienst 

aantonen dat de uitsluitingsgrond wat 

betreft het niet betalen van belasting of 

sociale zekerheidspremies (ex art. 2.77 lid 

1, onder d) niet op hem van toepassing is. 

Verstrekken van gegevens aan de minister van 

BZK t.b.v. verrekening (neven)inkomsten van een 

uitkeringsgerechtigde met de appa-uitkering

Niet-fiscaal BZK
Artikel 158a Algemene pensioenwet 

politieke ambtsdragers

Op verzoek verstrekken van een 

huishoudverklaring aan een verhuurder
Niet-fiscaal

Artikel 7:252a lid 4 BW jo. Artikel 4 

Uitvoeringsregeling verklaring 

rijksbelastingdienst over huishoudinkomen 

voor een inkomensafhankelijke 

huurverhoging

Registreren type bewoners woonruimte Niet-fiscaal Artikel 7:252a lid 4 BW

Indien in de door de verhuurder 

aangeduide woonruimte volgens de 

registratie van de rijksbelastingdienst een 

huishouden waarvan een lid of meerdere 

leden de pensioengerechtigde leeftijd heeft 

of hebben bereikt, of een huishouden van 4 

of meer personen woont, vermeldt de 

huishoudverklaring dit.

Op verzoek verstrekken van een vervolgverklaring 

aan een verhuurder
Niet-fiscaal Artikel 7:253 lid 1 BW

Het op verzoek van het OM of de curator 

verstrekken van gegevens betreffende een 

opgelegde boete

Niet-fiscaal OM Artikel 106a lid 3 Faillissementswet

Het betreft een opgelegde boete wegens 

een vergrijp waardoor door opzet of grove 

schuld van de bestuurder te weinig 

belasting is opgelegd, geheven, afgedragen 

of betaald (ex art. 67d, 67e of 67f AWR). 

Verstrekken van gegevens aan de minister van 

BZK t.b.v. verrekening (neven)inkomsten en 

bezoldiging van wethouders

Niet-fiscaal BZK Artikel 44 lid 6 Gemeentewet



Verstrekken van gegevens aan de minister van 

BZK t.b.v. verrekening (neven)inkomsten en 

bezoldiging van de burgermeester 

Niet-fiscaal BZK Artikel 66 lid 6 Gemeentewet

Verstrekken van gegevens aan de minister van 

BZK inzake bestuurlijke boeten en 

strafbeschikkingen

Niet-fiscaal BZK Artikel 61 lid 8 Gemeentewet

Het opvragen van BSN-nummers bij de minister 

van BZK, teneinde niet-elektronische 

berichtgeving te sturen naar 

belanghebbenden/belastingplichtigen die geen 

geactiveerde berichtenbox hebben. 

Niet-fiscaal BZK
Artikel XVIIa lid 2 Overige fiscale 

maatregelen 2020

Het vestrekken van BSN-nummers aan de minister 

van BZK, teneinde niet-elektronische 

berichtgeving te sturen naar 

belanghebbenden/belastingplichtigen die op eigen 

verzoek hebben aangegeven anders dan langs 

elektronische weg berichtgeving te willen 

ontvangen.

Niet-fiscaal BZK
Artikel XVIIa lid 3 Overige fiscale 

maatregelen 2020

Het bepalen van een standaardwaarde voor 

belanghebbenden/belastingplichtigen die niet 

binnen een bepaald termijn een keuze hebben 

gemaakt.

Niet-fiscaal BZK
Artikel XVIII lid 1 jo. lid 3 Overige fiscale 

maatregelen 2020

Het opvragen van BSN-nummers bij de minister 

van BZK t.b.v. het bepalen van de 

standaardwaarde.

Niet-fiscaal BZK
Artikel XVIII lid 2 Overige fiscale 

maatregelen 2020

Het op verzoek verstrekken van opgaven en 

inlichtingen aan het college van B&W (of indien 

mandaat is verleend: het UWV) t.b.v. uitvoering 

van de Participatiewet. 

Niet-fiscaal
College van B&W 

UWV
Artikel 64 lid 1 Participatiewet

Het ambtshalve verstrekken van gegevens aan het 

college van B&W (of indien mandaat is verleend: 

het UWV) over de samenloop van een uitkering 

met inkomen, voor zover die gegevens 

noodzakelijk zijn voor uitvoering van de 

Participatiewet

Niet-fiscaal
College van B&W 

UWV
Artikel 64 lid 14 Participatiewet

Het uit eigener beweging en op verzoek 

ontvangen van gegevens van het college van B&W 

voor de heffing en invordering van de 

rijksbelastingen, premies voor sociale 

verzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen.

Niet-fiscaal College van B&W Artikel 67 lid 1 onder b Participatiewet

Het op verzoek verstrekken van opgaven en 

inlichtingen aan de Sociale verzekeringsbank t.b.v. 

uitvoering van de Participatiewet. 

Niet-fiscaal
SVB

Artikel 47e jo. 64 lid 1 Participatiewet



Het ambtshalve verstrekken van gegevens aan de 

Sociale verzekeringsbank over de samenloop van 

een uitkering met inkomen, voor zover die 

gegevens noodzakelijk zijn voor uitvoering van de 

Participatiewet

Niet-fiscaal
SVB

Artikel 47e jo. 64 lid 14 Participatiewet

Het uit eigener beweging en op verzoek 

ontvangen van gegevens van de Sociale 

verzekeringsbank voor de heffing en invordering 

van de rijksbelastingen, premies voor sociale 

verzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen.

Niet-fiscaal
SVB Artikel 47e jo. 67 lid 1 onder b 

Participatiewet

Verstrekken van gegevens aan de minister van 

BZK t.b.v. verrekening (neven)inkomsten en 

bezoldiging van gedeputeerden

Niet-fiscaal BZK Artikel 43 lid 6 Provinciewet

Verstrekken van gegevens aan de minister van 

BZK inzake bestuurlijke boeten en 

strafbeschikkingen

Niet-fiscaal BZK Artikel 61 lid 8 Provinciewet

Verstrekken van gegevens aan de minister van 

BZK t.b.v. verrekening (neven)inkomsten en de 

bezoldigingvan de commissaris van de Koning 

Niet-fiscaal BZK Artikel 65 lid 6 Provinciewet

Heffing en inning van provinciale opcenten op de 

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting
Duaal Provincies Artikel 232f lid 1 en 2 Provinciewet

Uitkeren opbrengst provinciale opcenten op de 

hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting aan 

provincies

Duaal Provincies Artikel 232f lid 3 en 4 Provinciewet

Het op de 25e dag van de daarop volgende 

kalendermaand uitkeren van de opbrengst 

provinciale opcenten op de hoofdsom van de 

motorrijtuigenbelasting aan provincies

Duaal Provincies

Artikel 2 jo. 4 Eerste uitvoeringsbeschikking 

provinciale opcenten 

motorrijtuigenbelasting

Het in rekening brengen van de kosten die zijn 

verbonden aan de werkzaamheden welke de 

Belastingdienst ten behoeve van de provincies 

verricht

Duaal Provincies

Artikel 5 Eerste uitvoeringsbeschikking 

provinciale opcenten 

motorrijtuigenbelasting

Het jaarlijks aan het bestuur van de 

huurcommissie verstrekken van een overzicht van 

de naam-, adres- en woonplaatsgegevens van 

verhuurders met meer dan 50 huurwoningen 

Niet-fiscaal Huurcommissie 
Artikel 19c Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte 

Weigeren van een huishoudverklaring indien de 

verhuurder in strijd handelt met regels omtrent de 

bescherming van persoonsgegevens

Niet-fiscaal Huurcommissie 
Artikel 19b lid 5 Uitvoeringswet huurprijzen 

woonruimte

Het op verzoek verstrekken van alle informatie die 

noodzakelijk is voor de uivoering van de screening 

van buitenlandse directe investeringen in de 

Europese Unie. 

Niet-fiscaal

Artikel 4 lid 3 Uitvoeringswet 

screeningsverordening buitenlandse directe 

investeringen



Verstrekken van gegevens aan de minister van 

BZK t.b.v. verrekening (neven)inkomsten en 

bezoldiging van bestuursleden van het 

Waterschap

Niet-fiscaal BZK Artikel 44 lid 5 Waterschapswet

Verstrekken van gegevens aan de minister van 

BZK inzake bestuurlijke boeten en 

strafbeschikkingen

Niet-fiscaal I&W Artikel 46 lid 6 Waterschapswet

Verstrekken van gegevens aan de minister van 

BZK t.b.v. verrekening (neven)inkomsten en de 

bezoldigingvan de voorzitter van het Waterschap 

Niet-fiscaal BZK Artikel 48 lid 6 Waterschapswet

Bepaalde omstandigheden melden aan een 

erkende certificerende instelling (lees: 

arbeidsbemiddelaars)

Niet-fiscaal
Artikel 14b lid 2 Wet allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs

Het op verzoek verstrekken van gegevens aan het 

Bureau bevordering intregriteitsbeoordelingen 

door het openbaar bestuur

Niet-fiscaal

Bureau bevordering 

intregriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur

Artikel 27 lid 1 onder a Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur

Het ontvangen van gegevens die bestuursorganen 

of rechtspersonen met een overheidstaak op 

grond van de Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur verschaffen

Niet-fiscaal

Artikel 28 lid 2 Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur

Het op verzoek verstrekken van gegevens en 

inlichtingen aan de minister van VROM, 

gedeputeerde staten en College van B&W

Niet-fiscaal

VROM

gedeputeerde staten

College van B&W

Artikel 92b Wet bodembescherming

Het op verzoek verstreken van gegevens aan de 

minister van J&V 
Niet-fiscaal J&V Artikel 2a Wet controle op rechtspersonen

Het verschaffen van gegevens aan de ACM Niet-fiscaal ACM
Artikel 2.24 Wet handhaving 

consumentenbescherming

Het van de AFM ontvangen van gegevens en 

inlichtingen 
Niet-fiscaal AFM

Artikel 3.3 Wet handhaving 

consumentenbescherming

Het van de ACM ontvangen van een verzoek om 

wederzijdse bijstand inzake de bescherming van 

collectieve economische consumentenbelangen

Niet-fiscaal ACM
Artikel 4.5 lid 1 Wet handhaving 

consumentenbescherming

Nemen van toezichts- en handhavingsmaatregelen Niet-fiscaal ACM
Artikel 4.5 lid 2 Wet handhaving 

consumentenbescherming

Het aan de ACM en het verbindingsbureau bekend 

maken van alle gegevens omtrent genomen 

toezichts- en handhavingsmaatregelen 

Niet-fiscaal
ACM 

verbindingsbureau

Artikel 4.5 lid 2 Wet handhaving 

consumentenbescherming

Het op verzoek verstrekken van opgaven en 

inlichtingen aan het college van B&W t.b.v. 

uitvoering van deze wet

Niet-fiscaal Colleges van B&W

Artikel 45 lid 1 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen



Het ambtshalve verstrekken aan het college van 

B&W van gegevens over de samenloop van een 

uitkering met inkomen

Niet-fiscaal Colleges van B&W

Artikel 45 lid 12 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen

Nagaan of degene aan wie gegevens worden 

verstrekt bevoegd is om die gegevens te 

verkrijgen

Niet-fiscaal

Artikel 46 lid 4 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen

Van het college van B&W uit eigener beweging en 

op verzoek ontvangen van gegevens voor de 

heffing en invordering van de rijksbelastingen, 

premies voor sociale verzekeringen en 

inkomensafhankelijke bijdragen.

Niet-fiscaal Colleges van B&W

Artikel 48 lid 1 onder b Wet 

inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen

Het op verzoek verstrekken van opgaven en 

inlichtingen aan het college van B&W t.b.v. 

uitvoering van deze wet

Niet-fiscaal Colleges van B&W

Artikel 45 lid 1 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers

Het ambtshalve verstrekken aan het college van 

B&W van gegevens over de samenloop van een 

uitkering met inkomen

Niet-fiscaal Colleges van B&W

Artikel 45 lid 12 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers

Nagaan of degene aan wie gegevens worden 

verstrekt bevoegd is om die gegevens te 

verkrijgen

Niet-fiscaal

Artikel 46 lid 4 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

werkloze werknemers

Van het college van B&W uit eigener beweging en 

op verzoek ontvangen van gegevens voor de 

heffing en invordering van de rijksbelastingen, 

premies voor sociale verzekeringen en 

inkomensafhankelijke bijdragen.

Niet-fiscaal Colleges van B&W

Artikel 48 lid 1 onder b Wet 

inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers

Invorderen van luchtvaartheffingen/-belastingen Fiscaal I&W Artikel 8a.40 lid 1 jo. lid 5 Wet luchtvaart

Afdragen ingevorderde luchtvaartheffingen/-

belastingen aan minister van IenW
Fiscaal I&W Artikel 8a.41 lid 2 Wet luchtvaart

Uit eigener beweging en op verzoek verstrekken 

van persoonsgegevens aan het college van B&W, 

het CAK en andere aangewezen instanties t.b.v. 

het vaststellen en innen van inkomensafhankelijke 

Wmo-bijdragen 

Niet-fiscaal

Colleges van B&W

CAK

andere aangewezen instanties

Artikel 5.2.3 Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 jo. Artikel 3.3 lid 4, 

onder a, Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Het van FIOD verkrijgen van (persoons)gegevens 

van zorgaanbieders en ziektekostenverzekeraars 

t.b.v. het toezicht op naleving en handhaving van 

tarief- en administratievoorschriften, waaronder 

begrepen de Wet op de economische delicten (op 

verzoek).

Niet-fiscaal
Artikel 66 Wet marktordening 

gezondheidszorg

Het op verzoek ontvangen van gegevens en 

inlichtingen van de NZa
Niet-fiscaal NZa

Artikel 70 lid 2 Wet marktordening 

gezondheidszorg



Het op verzoek ontvangen van gegevens en 

uittreksels uit/afschriften van vonnissen, arresten, 

uitspraken, registers en andere stukken van de 

griffiers en secretarissen van de rechterlijke 

macht, CRvB, CBb, tuchtcolleges

Niet-fiscaal

griffiers en secretarissen van de 

rechterlijke macht

CRvB

CBb

tuchtcolleges

Artikel 71 Wet marktordening 

gezondheidszorg

Houden van toezicht op de naleving van de Wet 

marktorderning gezondheidszorg
Niet-fiscaal

Artikel 72 Wet marktordening 

gezondheidszorg

Het op verzoek verstrekken van opgaven en 

inlichtingen aan de minister van BZK  t.b.v. 

uitvoering van deze wet

Niet-fiscaal BZK Artikel 5.3 Wet normering topinkomens

Het van de AIVD/MIVD ontvangen van door hen 

verwerkte gegevens voor zover dat noodzakelijk is 

voor de goede uitvoering van de aan de 

Belastingdienst opgedragen taak. 

Niet-fiscaal
AIVD 

MIVD

Artikel 61 Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2017

Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. de 

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Niet-fiscaal AIVD

Artikel 91 Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2017

Het uit eigener beweging of op verzoek onverwijld 

aan de directeur-generaal verstrekken van 

gegevens die voor de AIVD/MIVD van belang 

kunnen zijn

Niet-fiscaal
AIVD 

MIVD

Artikel 94 lid 1 Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2017

Het van DNB / AFM ontvangen van gegevens en 

inlichtingen voor zover dit dienstig is voor de 

taken van de Belastingdienst 

Niet-fiscaal
DNB

AFM

Artikel 1:93 lid 1 onder f Wet op het 

financieel toezicht

Van een notaris ontvangen van bepaalde 

gegevens (op verzoek)
Niet-fiscaal Artikel 25 lid 8 Wet op het notarisambt

Een inspecteur van de Belastingdienst wordt 

benoemd als lid van de Kamer voor het notariaat
Niet-fiscaal Kamer voor het notariaat Artikel 94 lid 6 Wet op het notarisambt

Het ontvangen van afschriften van de beslissingen 

van de Kamer voor het notariaat
Niet-fiscaal Kamer voor het notariaat Artikel 104 lid 3 Wet op het notarisambt

Het doen van mededelingen aan het Bureau 

Financieel Toezicht indien het handelen of nalaten 

van een notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-

notaris aanleiding kan zijn voor de indiening van 

een tuchtklacht.

Niet-fiscaal Bureau Financieel Toezicht Artikel 111c Wet op het notarisambt

Het ontvangen van bepaalde gegevens (o.a. 

opgave neveninkomsten), welke worden verschaft 

door leden van de Tweede Kamer

Niet-fiscaal BZK
Artikel 4 lid 1 jo. lid 5 Wet 

schadeloosstelling leden Tweede Kamer

Mededelen aan de griffier van de Tweede Kamer 

welk bedrag van de schadeloosstelling 

teruggevorderd dient te worden, inclusief afschrift 

daarvan verstrekken aan het betreffende lid van 

de Tweede Kamer

Fiscaal BZK
Artikel 4 lid 3 Wet schadeloosstelling leden 

Tweede Kamer



Het ontvangen van de opgave van (te verwachtte) 

neveninkomsten of een verklaring, welke worden 

verschaft door een lid van het Europese 

Parlement aan de voorzitter van het 

managementteam van de 

Belastingdienst/Haaglanden

Niet-fiscaal BZK

Artikel 4 lid 1 jo. lid 4 Wet 

schadeloosstelling, uitkering en pensioen 

leden Europees Parlement

Berekenen en mededelen bedragen (voorlopige 

en definitieve) aftrek schadeloosstelling aan de 

minister van BZK, inclusief afschrift daarvan 

verstrekken aan het betreffende lid van het 

Europese Parlement

Fiscaal BZK

Artikel 4 lid 2, 5 en 6 Wet 

schadeloosstelling, uitkering en pensioen 

leden Europees Parlement

Herzien van het bedrag van de uitbetaalde 

schadeloosstelling indien een IB-aanslag daartoe 

aanleiding geeft (ambtshalve of op verzoek van 

betreffende lid)

Fiscaal BZK

Artikel 4 lid 7 Wet schadeloosstelling, 

uitkering en pensioen leden Europees 

Parlement

Het verstrekken van gegevens en inlichtingen aan 

het UWV, welke gegevens zijn verkregen bij de 

uitvoering van de heffing van loonbelasting en 

o.g.v. de Wet financiering sociale verzekeringen

Niet-fiscaal UWV
Artikel 33 lid 5 Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Het van het UWV ontvangen van alle gegevens die 

noodzakelijk zijn t.b.v. de uitvoering van de taken 

van de Belastingdienst

Niet-fiscaal UWV
Artikel 33 lid 7 Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Het verstrekken van gegevens en inlichtingen aan 

het UWV, de Sociale verzekeringsbank, de 

minister van SZW en de Inspectie SZW (op 

verzoek)

Niet-fiscaal

UWV

SVB

SZW

Inspectie SZW

Artikel 54 lid 3 Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Verstrekken van gegevens en inlichtingen aan het 

UWV en de Sociale verzekeringsbank over de 

samenloop van een uitkering met inkomen 

(ambtshalve)

Niet-fiscaal
UWV

SVB  

Artikel 54 lid 6 Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Melding van vermoeden van een misdrijf o.g.v. 

Wet SUWI en Wet financiering sociale 

verzekeringen

Niet-fiscaal

UWV

SVB

andere relevante organen  

Artikel 61 Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Samenwerken met andere organen t.b.v. een 

integraal overheidsoptreden t.a.v. voorkoming en 

bestrijding onrechtmatig gebruik overheidsgelden 

en -voorzienieningen, belasting- en premiefraude 

en het niet naleven van arbeidswetten

Niet-fiscaal
Artikel 64 lid 1 Wet structuur 

uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Vestrekken van gegevens aan de DUO die ter 

uitvoering van de Wet Studiefinanciering nodig 

zijn

Niet-fiscaal DUO

Artikel 9.6 van de Wet Studiefinanciering 

2000 jo. artikel 16 Besluit 

Studiefinanciering



Vestrekken van gegevens aan de DUO die ter 

uitvoering van de Wet Tegemoetkoming 

Onderwijsbijdrage en Schoolkosten nodig zijn

Niet-fiscaal DUO

Artikel 9.5 Wet Tegemoetkoming 

Onderwijsbijdrage en Schoolkosten jo. 

artikel 4 Besluit tegemoetkoming 

Onderwijsbijdrage en Schoolkosten

De heffing en inning van voorraadheffing 

aardolieproducten als ware het accijns.
Fiscaal

Artikel 26 lid 2 Wet voorraadvorming 

aardolieproducten 2012

Deze uitvoering van deze taak wordt 

gedeeld door Douane en onderdeel Grote 

Ondernemingen van de Belastingdienst en 

is om die reden als fiscale taak blijven staan 

op de lijst

Het opsporen van economische delicten gesteld 

bij of krachtens de Wet voorraadvorming 

aardolieproducten

Artikel 1 Besluit aanwijzing controleurs 

Belastingdienst/FIOD-ECD voor de 

opsporing van economische [...] tot de Wet 

voorraadvorming aardolieproducten 2001

Dit besluit verwijst terug naar de Wet 

voorraadvorming aardolieproducten 2001 

i.p.v. de thans geldende Wet 

voorraadvorming aardolieproducten 2012. 

Het besluit staat echter nog wel als geldend 

op wetten.overheid.nl. Deze taak is belegd 

bij de controleurs van de FIOD

Het op verzoek verstrekken van gegevens m.b.t. (i) 

beoordeling van de geschiktheid en 

betrouwbaarheid van bestuurders en RvC van een 

woningcorporatie en (ii) noodzakelijk ten behoeve 

van het toezicht op de governance en de 

integriteit van het beleid en beheer van de 

woningcorporatie en de dochtermaatschappijen 

aan de minister van BZK

Niet-fiscaal BZK, autoriteit woningcorporaties Artikel 21g Woningwet

Het op verzoek door de inspecteur verstrekken 

van een inkomenscatergorieverklaring van een 

huurder aan een woningcorporatie

Niet-fiscaal Artikel 54a lid 2 en 3 Woningwet

Voorkomen van dubbele belastingheffing / 

restitutie van bronbelasting
Fiscaal

Artikel 24 lid 10 Belastingregeling voor het 

Koninkrijk 

Uitwisselen van inlichtingen tussen de landen van 

het Koninkrijk
Niet-fiscaal

Artikel 37 Belastingregeling voor het 

Koninkrijk 

Het verstrekken van gegevens ten behoeve van de 

verrekening van een belanghebbende van 

inkomsten met een uitkering aan de minister van 

BZK

Niet-fiscaal BZK
Artikel 158a Algemene pensioenwet 

politieke ambtsdragers

Het door de inspecteur aan de onderneming 

melden van een voornemen tot het uitvoeren van 

een winstcorrectie bij die onderneming

Niet-fiscaal

Artikel 3 lid 1 Goedkeuringswet EG-

arbitrageverdrag inzake winstcorrecties 

tussen verbonden ondernemingen

Het uitvoeren van winstcorrecties tussen 

verbonden ondernemingen
Fiscaal

Artikel 3 lid 2 Goedkeuringswet EG-

arbitrageverdrag inzake winstcorrecties 

tussen verbonden ondernemingen



Het door de inspecteur ambtshalve verminderen 

van de aanslag overeenkomstig het besluit van de 

buitenlandse bevoegde (belasting)autoriteiten

Fiscaal Buitenlandse (belasting)autoriteiten

Artikel 7 Goedkeuringswet EG-

arbitrageverdrag inzake winstcorrecties 

tussen verbonden ondernemingen

De betekening en tenuitvoerlegging van een 

dwangbevel o.g.v. de Loodsenwet
Niet-fiscaal I&W Artikel 28 lid 4 Loodsenwet

Het verrekenen van de vordering met aan de 

registerloods uit te betalen belastingen
Fiscaal  I&W Artikel 28 lid 5 Loodsenwet

Het op verzoek van de Minister van BZK 

verschaffen van gegevens met betrekking tot het 

vermogen (rendementsgrondslag) van de eigenaar-

bewoner of degene die tot diens huishouden 

behoort

Niet-fiscaal BZK
Artikel 4 lid 3 Wet bevordering 

eigenwoningbezit

Het inwinnen van inlichtingen bij, en informatie 

verschaffen aan, de eigenaar-bewoner
Niet-fiscaal BZK

Artikel 42 lid 3 Wet bevordering 

eigenwoningbezit

De betekening en tenuitvoerlegging van een 

dwangbevel o.g.v. de Wet bevordering 

eigenwoningbezit

Niet-fiscaal BZK
Artikel 51 lid 3 Wet bevordering 

eigenwoningbezit

Het verrekenen van de vordering met aan de 

eigenaar-bewoner uit te betalen belastingen
Fiscaal BZK

Artikel 51 lid 4 Wet bevordering 

eigenwoningbezit

Het verstrekken van inlichtingen aan het Landelijk 

Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
Niet-fiscaal LBIO

Artikel 23 Wet Landelijk Bureau Inning 

Onderhoudsbijdragen jo. Artikel 8 

Privacyreglement LBIO

Het op verzoek verstrekken van gegevens omtrent 

het inkomen en vermogen van een Wlz-

verzekerde en diens echtgenoot aan het CAK

Niet-fiscaal CAK Artikel 9.1.3 lid 4 Wet langdurige zorg

Het door de inspecteur op verzoek verstrekken 

van gegevens aan het bestuur van de Raad voor 

Rechtsbijstand

Niet-fiscaal RvR Artikel 25 lid 3 Wet op de rechtsbijstand

Het betreft gegevens omtrent het bedrag 

aan vermogen dat meer bedraagt dan het 

heffingvrije vermogen van de 

rechtzoekende of diens partner.

Het ontvangen van overlijdensopgaven Fiscaal KNB
Artikel 6 Wet op het centraal 

testamentenregister

Dienend aan de fiscaliteit en om die reden 

als fiscaal aangemerkt. 

Het verkrijgen van gegevens en inlichtingen van de 

AFM, voor zover die gegevens en inlichtingen 

dienstig zijn voor het versterken van de integriteit 

van de financiële markten of 

accountantsorganisaties

Niet-fiscaal AFM
Artikel 66cc lid 1 Wet toezicht 

accountantsorganisaties 

Het ontvangen van meldingen van 

eigenrisicodragers voor de Ziektewet indien zij 

zich met betrekking tot de re-integratie 

begeleiding niet meer laten bijstaan door een 

bedrijfsarts of arbodienst

Niet-fiscaal Artikel 63c lid 5 Ziektewet



Het uit eigener beweging intrekken van de 

toestemming voor het eigenrisicodragen voor de 

Ziektewet, voor zover een eigenrisicodrager zich 

met betrekking tot de re-integratie begeleiding 

niet meer laat bijstaan door een bedrijfsarts of 

arbodienst

Duaal  Artikel 63c lid 6 Ziektewet

Het verschaffen van gegevens en inlichtingen aan 

de AFM zodat de AFM de betrouwbaarheid van 

beleidsbepalers en interne toezichthouders van 

ondernemingen die actief zijn op de financiële 

markten kan vaststellen. 

Niet-fiscaal

Artikel 14 lid 1, onder d, Besluit 

Gedragstoezicht financiële ondernemingen 

Wft

Het ontvangen van een overzicht van 

arbeidsbemiddelaars/uitzendbureaus aan de hand 

waarvan de Belastingdienst dient na te gaan of 

zich omstandigheden hebben voorgedaan die 

betrekking hebben op het niet tijdig doen van 

aangiften en het niet tijdig voldoen / afdragen van 

belastingen.

Niet-fiscaal
SZW

J&V

Artikel 2:2 lid 1 Besluit allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs

Zie in dat kader ook artikel 14b lid 2 Wet 

allocatie arbeidskrachten door 

intermediairs.  

Het verstrekken van bepaalde gegevens van 

arbeidsbemiddelaars/uitzendbureaus aan erkende 

certificerende instellingen

Niet-fiscaal
SZW

J&V

Artikel 2:2 lid 3 Besluit allocatie 

arbeidskrachten door intermediairs

Het uit eigener beweging of op verzoek ontvangen 

van gegevens van het UWV en de SVB, voor zover 

die gegevens noodzakelijk zijn voor de heffing of 

invordering van enige rijksbelasting, van premies 

sociale verzekeringen of van de 

inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage.

Duaal 
UWV

SVB
Artikel 3.2a lid 3 jo. artikel 5.7 Besluit SUWI

Het uit eigener beweging of op verzoek ontvangen 

van gegevens van de minister van SZW, voor zover 

die gegevens noodzakelijk zijn voor de heffing of 

invordering van enige rijksbelasting, van premies 

sociale verzekeringen of van de 

inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage.

Duaal SZW 

Artikel 3 lid 1, onder a, Besluit 

arbeidsvoorwaarden gedetacheerde 

werknemers in de Europese Unie

Het ontvangen van gegevens met betrekking tot 

derden, zoals neergelegd in een risicomelding
Niet-fiscaal

AFM

DNB

FIOD

NVWA-IOD

Inspectie SZW

Politie

FIU

Artikel 5b Besluit controle op 

rechtspersonen



Het uit eigener beweging van de minister van J&V, 

of op verzoek, ontvangen van persoonsgegevens 

voor zover noodzakelijk voor de opsporing of 

vervolging van strafbare feiten van financieel-

economische aard 

Niet-fiscaal J&V

Artikel 6 lid 1 Wet controle op 

rechtspersonen jo. artikel 6 Besluit controle 

op rechtspersonen

Het op verzoek verstrekken van gegevens en 

inlichtingen met betrekking tot de inkomens- en 

vermogenspositie van een belastingschuldige aan 

de gemeenteambtenaar belast met de invordering 

van gemeentelijke belastingen, voor zover een 

belastingplichte een verzoek tot het verlenen van 

kwijtschelding van gemeentelijke belasting heeft 

ingediend

Niet-fiscaal Gemeenteambtenaar
Artikel 7 Besluit gegevensverstrekking 

gemeentelijke belastingheffing

Het op verzoek van een college van B&W 

verstrekken van gegevens over een 

onherroepelijke bestuurlijke boete die aan een 

inwoner is opgelegd

Niet-fiscaal College van B&W
Artikel 13 lid 2, onder e, Besluit 

gemeentelijke schuldhulpverlening

Het op verzoek van een college van B&W 

verstrekken van inkomsten- en vermogenspositie 

van inwoners 

Niet-fiscaal College van B&W
Artikel 14, onder a, Besluit gemeentelijke 

schuldhulpverlening

Het op verzoek van een college van B&W 

verstrekken van gegevens over 

belastingvorderingen op een inwoner

Niet-fiscaal College van B&W
Artikel 15, onder a, Besluit gemeentelijke 

schuldhulpverlening

Het uit eigener beweging en op vezoek 

verstrekken van gegevens aan de beheerder van 

het Informatiesysteem Inburgering 

Niet-fiscaal SZW, DUO
Artikel 6.2 lid 1, onder b, Besluit 

inburgering

Het op verzoek van de DG Belastingdienst 

ontvangen van justitiële gegevens in het kader van 

een betrouwbaarheids- en 

geschiktheidsonderzoek van een sollicitant die 

solliciteert op de functie van boete- en 

fraudecoördinator, contactambtenaar AWR, 

medewerker fraudeterm en de 

autorisatiebeheerder en toepassingsbeheerder.

Niet-fiscaal J&V
Artikel 23 lid 1, onder f, Besluit justitiële en 

strafvorderlijke gegevens

Het op verzoek van de voorzitter van het 

managementteam van BD/FIOD ontvangen van 

justitiële gegevens in het kader van een 

betrouwbaarheids- en geschiktheidsonderzoek 

van een sollicitant die solliciteert op de functie 

van opsporingsambtenaar. 

Niet-fiscaal J&V
Artikel 23 lid 1, onder g, Besluit justitiële en 

strafvorderlijke gegevens



Het verstrekken van gegevens en inlichtingen aan 

DNB in het kader van het 

betrouwbaarheidsonderzoek van bepaalde 

personen werkzaam bij financiële ondernemingen

Niet-fiscaal DNB
Artikel 7 lid 1, onder d, Besluit prudentiële 

regels Wft

Het verstrekken van gegevens en inlichtingen aan 

DNB in het kader van het 

betrouwbaarheidsonderzoek van beleidsbepalers 

van ondernemingen waaraan een Wft-ontheffing 

is verleend.

Niet-fiscaal DNB
Artikel 31 lid 1, onder d, Besluit 

reikwijdtebepalingen Wft

Het op verzoek ontvangen van basisgegevens van 

onderwijsdeelnemers
Fiscaal OCW

Artikel 37 Besluit register 

onderwijsdeelnemers

Het op verzoek verstrekken van gegevens in het 

kader van het betrouwbaarheidsonderzoek van 

bestuurders en commissarissen van de 

borgingsvoorziening

Niet-fiscaal Autoriteit woningcorporaties
Artikel 18a lid 5 Besluit toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015

Het verstrekken van een schriftelijke verklaring 

aan een toegelaten instelling volkshuisvesting 

indien de (voorlopige) aanslag IB of 

inkomensgegevens van een bepaald persoon niet 

beschikbaar zijn

Niet-fiscaal
Artikel 56 lid 6 Besluit toegelaten 

instellingen volkshuisvesting 2015

Verstrekken inkomensverklaring Niet-fiscaal BZK

Artikel 11 lid 4 en artikel 22 lid 6 Regeling 

toegelaten instellingen volkshuisvesting 

2015

Het op verzoek verstrekken van gegevens aan DNB 

in het kader van het betrouwbaarheidsonderzoek 

van bestuurders en commissarissen van de 

trustkantoren

Niet-fiscaal DNB
Artikel 6 lid 1, onder d, Besluit toezicht 

trustkantoren 2018

Het op verzoek verstrekken van gegevens aan DNB 

in het kader van het betrouwbaarheidsonderzoek 

van bestuurders en commissarissen van een 

(beroeps)pensioenfonds

Niet-fiscaal DNB

Artikel 33 lid 1, onder d, Besluit uitvoering 

Pensioenwet en Wet verplichte 

beroepspensioenregeling

Het op verzoek van een zorgverzekeraar 

verstrekken van het persoonsgegeven dat een 

persoon als niet-ingezete aan de loonbelasting of 

inkomstenbelasting is onderworpen

Niet-fiscaal Artikel 4.2 Besluit zorgverzekering

Het aan de KvK verstrekken van nummers van 

functionarissen (zoals bestuurders en 

gevolmachtigden) die geen natuurlijk persoon zijn 

Niet-fiscaal KvK Artikel 35a Handelsregisterbesluit 2008 

Het verstrekken van gegevens en inlichtingen ten 

behoeve van de vreemdelingenadministratie
Niet-fiscaal

Artikel 8.2a lid 1, onder d, 

Vremdelingenbesluit 2000



Het verstrekken van inkomens- en 

vermogenspositiegegevens van de 

belastigschuldige aan de dagelijkse besturen van 

de waterschappen

Niet-fiscaal Waterschappen Artikel 6.17 lid 1 Waterschapsbesluit

Het ontvangen van verzoeken tot uitkering uit de 

consignatiekas
Niet-fiscaal

Artikel 6 lid 1 Beschikking consignatie van 

gelden jo. 9 lid 1 Wet op de consignatie van 

gelden

Het uitkeren van gelden uit de consignatiekas Niet-fiscaal
Artikel 7 Beschikking consignatie van 

gelden

Het houden van toezicht op de naleving van het 

bepaalde bij of krachtens de Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen, voor zover het 

betreft inkomensafhankelijke regelingen

Niet-fiscaal
Artikel 1 Besluit aanwijzing toezichthouders 

Awir

Het uitoefenen van de taak als buitengewoon 

opsporingsambtenaar (BOA), waaronder het 

opsporen van de strafbare feiten behorend tot het 

domein V (Werk, Inkomen en Zorg) zoals 

opgenomen in de bijlage bij de Regeling 

domeinlijsten buitengewoon 

opsporingsambtenaar

Niet-fiscaal J&V
Artikel 3 Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar Belastingdienst 2020
Regeling vervalt per 17 december 2025.

Het uitoefenen van de taak als direct 

toezichthouder, waaronder (i) het toezien op de 

naleving van het Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar van door de buitengewoon 

opsporingsambtenaren (BOA), (ii) het verstrekken 

van gewenste inlichtingen en mededelingen van 

de hoofdofficier van justitie en (iii) het regelmatig 

hebben van overleg met de OvJ over het 

functioneren van de buitengewoon 

opsporingsambtenaren

Niet-fiscaal OvJ

Artikel 5 lid 2 Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar Belastingdienst 2020 

jo. artikel 39 en 40 Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar

Het jaarlijks, voor 1 april, uitbrengen van verslag 

aan de hoofdofficier van justitie, de directeur-

generaal Belastingdienst en het Ministerie van 

J&V (Justis) over (i) het aantal BOA's, (ii) de door 

die BOA's verrichte activiteiten en (iii) de stand 

van zaken met betrekking tot de opleiding van de 

BOA's

Niet-fiscaal
OvJ

J&V (Justis)

Artikel 7 lid 1 Besluit Buitengewoon 

opsporingsambtenaar Belastingdienst 2020

Het uitoefenen van de taak als hulpofficier van 

justitie, waaronder toekomen van de processen-

verbaal, de aangiften of berichten inzake stafbare 

feiten en de in beslag genomen voorwerpen aan 

de officier van justitie

Niet-fiscaal OvJ

Artikel 1 lid 1, onder a, jo. artikel 7 Besluit 

hulpofficieren van justitie van de 

bijzondere opsporingsdiensten



De betekening en tenuitvoerlegging van een 

dwangbevel o.g.v. het Mandaatbesluit CJIB 

Incasso Huursubsidie 

Niet-fiscaal CJIB
Bijlage bij het Mandaatbesluit CJIB Incasso 

Huursubsidie 

Het betreft een door het CJIB uitgevaardigd 

dwangbevel tot invordering van een 

verschuldigde huursubsidie.

Het (beheersmatig) verantwoordelijk zijn:

a) voor de directies, genoemd in artikel 4, onder a, 

c en d van het Organisatiebesluit Directoraten-

Generaal Belastingdienst, Toeslagen en Douane 

2021; 

b) voor de samenhang tussen die directen; en

c) voor de bijbehorende bedrijfsvoering

Niet-fiscaal

Artikel 7 lid 1 Mandaatbesluit Directoraten-

Generaal Belastingdienst, Toeslagen en 

Douane 2021

Deze taak is belegd bij de plaatsvervangend 

directeur-generaal Belastingdienst.

Het nemen van besluiten en het afdoen van 

stukken betreffende alle aangelegenheden die 

behoren tot hun werkterrein, tenzij bij wet anders 

is bepaald of de aard van de bevoegdheid zich 

daartegen verzet.

Niet-fiscaal

Artikel 7 lid 2 Mandaatbesluit Directoraten-

Generaal Belastingdienst, Toeslagen en 

Douane 2021

Deze taak is belegd bij de directeuren (van 

de topstructuur DGBD)

Het inkopen van categorieën Rijksbreed Niet-fiscaal

Artikel 9 lid 1 Mandaatbesluit Directoraten-

Generaal Belastingdienst, Toeslagen en 

Douane 2021

Deze taak is belegd bij de Belastingdienst; 

het eigenaarschap van categorieën is 

belegd bij de DGBD.

Het beslissen over het afwijken van de procedures 

als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, 

alsmede over het toepassen van een 

uitzonderingsgrond als bedoeld in de artikelen 

2.24 tot en met 2.24c van de Aanbestedingswet 

2012.

Niet-fiscaal

Artikel 11 Mandaatbesluit Directoraten-

Generaal Belastingdienst, Toeslagen en 

Douane 2021

Deze taak is belegd bij de DG.

Het nemen van besluiten betreffende de 

inlichtingenuitwisseling inzake de belastingen naar 

het inkomen, de winst en het vermogen, de 

heffing van belastingen van nalatenschappen en 

verkrijgingen krachtens erfrecht en schenkingen, 

alsmede de omzetbelasting

Fiscaal
Mandaatverlening internationale 

inlichtingenuitwisseling

Deze taak is belegd bij het Hoofd van 

Belastingdienst/FIOD

Het nemen van besluiten betreffende de 

inlichtingenuitwisseling ter zake van de 

omzetbelasting met betrekking tot 

intracommunautaire transacties

Fiscaal
Mandaatverlening internationale 

inlichtingenuitwisseling

Deze taak is belegd bij het Hoofd van 

Belastingdienst/Centrale eenheid Intra 

Communautaire Transacties

Handhaving van de Wet deregulering beoordeling 

arbeidsrelaties
Duaal J&V  

Bijlage, onder 2.7, bij de Regeling 

Controleprotocol WNT 2019

"De handhaving van de Wet DBA door de 

belastingdienst is overigens uitgesteld tot 1 

januari 2020, afgezien van situaties waarin 

sprake is van kwaadwillendheid."

Verantwoordelijk voor het strategische beleid 

voor informatievoorziening en ICT en het bewaken 

van rijksbrede kaders op dit terrein

Niet-fiscaal

Artikel 1 lid 10 Regeling 

Informatiehuishouding Financiën 2016 

(RINFIN2016)

Deze taak is belegd bij de Chief Information 

Officer (CIO) van de Belastingdienst



Verantwoordelijk voor het namens de secretaris-

generaal laten uitvoeren van een effectief en 

efficiënt archiefbeheer voor de onder de 

Belastingdienst vallende archiefvormende 

onderdelen, en het afleggen van verantwoording 

aan de secretaris-generaal.

Niet-fiscaal

Artikel 3 lid 4, onder b en c, Regeling 

Informatiehuishouding Financiën 2016 

(RINFIN2016)

Deze taak is belegd bij de directeur-

generaal Belastingdienst.

Het van de Minister van EZK ontvangen van 

gegevens over de subsidieaanvragers met het oog 

op het verkrijgen van de voor de uitvoering van 

deze regeling noodzakelijke vaststellings- en 

controlegegevens met betrekking tot de omzet 

van de aanvrager.

Duaal EZK

Artikel 3.1 lid 1 Regeling subsidie 

financiering vaste lasten startende MKB-

ondernemingen COVID-19 

jo. artikel 4.1 lid 1 Regeling subsidie vaste 

lasten financiering COVID-19

Regelingen vervallen per 1 januari 2022.

Het aan de Minister van EZK verstrekken van 

vaststellings- en controlegegevens met betrekking 

tot de omzet van de subsidieaanvrager

Duaal EZK

Artikel 3.1 lid 2 Regeling subsidie 

financiering vaste lasten startende MKB-

ondernemingen COVID-19

jo. artikel 4.1 lid 2 Regeling subsidie vaste 

lasten financiering COVID-19

Regelingen vervallen per 1 januari 2022.

Toezicht houden op de naleving van het bij of 

krachtens de Sanctiewet 1977 bepaalde
Niet-fiscaal

BZ

EZK

I&W

LNV

Defensie

Artikel 1 Regeling toezichthoudende 

ambtenaren Sanctiewet 1977

Deze taak is o.a. belegd bij de 

buitengewone opsporingsambtenaren van 

de Belastingdienst/ECD van het Ministerie 

van Financiën (thans FIOD).

Het op verzoek van de Sociale Verzekeringsbank 

verstrekken van een opgave van het bedrag dat 

van een gemoedsbezwaarde aan verhoogde 

belasting is geheven

Duaal SVB
Artikel 1 Spaarregeling 

gemoedsbezwaarden ex artikel 48 AOW



Het verstrekken van inlichtingen aan het Kadaster 

omtrent: 

a) het overlijden van personen die als eigenaar of 

beperkt gerechtigde met betrekking tot een schip 

in de registratie voor schepen staan vermeld;

b) de wettelijke woonplaats van personen die als 

eigenaar of beperkt gerechtigde met betrekking 

tot een schip in de registratie voor schepen staan 

vermeld; en

c) het overlijden van personen die als eigenaar of 

beperkt gerechtigde met betrekking tot een 

luchtvaartuig in de registratie voor 

luchtvaartuigen staan vermeld.

Niet-fiscaal Kadaster
Artikel 31 en 36 Uitvoeringsregeling 

Kadasterwet 1994

In dit artikel wordt verwezen naar artikel 

87 lid 1, onder b en c, Kadasterwet, waarin 

werd verwezen naar "aangewezen 

publiekrechtelijke rechtspersonen of 

andere lichamen aan wie een deel van de 

overheidstaak is opgedragen". Op grond 

van die zinsnede is de Uitvoeringsregeling 

Kadasterwet 1994 gebaseerd, waarin is 

gespecificeerd dat daaronder o.a. wordt 

verstaan "de Staat (rijksbelastingdienst)". 

Artikel 87 Kadasterwet is inmiddels 

gewijzigd, en die zinsnede is verwijderd uit 

dit artikel. De hiernaast vermelde artikelen 

staan nog wel in de regeling. Het is ons niet 

duidelijk of deze taak dus nog steeds door 

de Belastingdienst wordt uitgevoerd. 

Volledigheidshalve wel opgenomen in het 

overzicht. 

Het ontvangen en behandelen van verzoeken om 

informatie die berust bij de Belastingdienst, m.u.v. 

verzoeken om informatie van vertegenwoordigers 

van de media en verzoeken om informatie die 

berust bij het directoraat-generaal Belastingdienst

Niet-fiscaal
Artikel 6 lid 1 jo. artikel 9 

Uitvoeringsregeling Wob Financiën

Deze taak is belegd bij de 

organisatieonderdelen van de 

Belastingdienst (de informatiepunten).

Beslissen over verzoeken om informatie die berust 

bij de Belastingdienst
Niet-fiscaal

Artikel 7 lid 1 en 2 Uitvoeringsregeling Wob 

Financiën

Deze taak is belegd bij de directeuren en 

algemeen directeuren van de 

organisatieonderdelen van de 

Belastingdienst. Ondermandaat is mogelijk.

De behandeling van procedures bij de 

rechtbanken in eerste aanleg inzake verzoeken om 

informatie

Niet-fiscaal
Artikel 7 lid 3, 4 en 5 Uitvoeringsregeling 

Wob Financiën

Deze taak is belegd bij de directeuren en 

algemeen directeuren van de 

organisatieonderdelen van de 

Belastingdienst. Ondermandaat is mogelijk.

Beslissen over verzoeken om informatie van 

vertegenwoordigers van de media of verzoeken 

om informatie die berust bij het directoraat-

generaal Belastingdienst

Niet-fiscaal
Artikel 7a lid 1 Uitvoeringsregeling Wob 

Financiën

De taak is belegd bij de leden van het 

directieteam Belastingdienst.



De behandeling van procedures  bij de 

rechtbanken en ABRvS inzake verzoeken om 

informatie van vertegenwoordigers van de media 

of verzoeken om informatie die berust bij het 

directoraat-generaal Belastingdienst

Niet-fiscaal
Artikel 7a lid 2 en 3 Uitvoeringsregeling 

Wob Financiën

De taak is belegd bij de leden van het 

directieteam Belastingdienst. 

Ondermandaat is mogelijk.

Het voorleggen van een verzoek om informatie 

aan de Minister dan wel de Staatssecretaris indien 

inwilliging of afwijzing daarvan belangrijke 

politieke, bestuurlijke of maatschappelijke 

gevolgen kan hebben

Niet-fiscaal
Artikel 11 Uitvoeringsregeling Wob 

Financiën

Doorzending van rechterlijke uitspraken in 

procedures van de organisatieonderdelen van de 

Belastingdienst aan het Ministerie van Financiën

Niet-fiscaal
Artikel 14 Uitvoeringsregeling Wob 

Financiën

Op verzoek vrijstellen c.q. terugbetalen van  

dividendbelasting
Fiscaal

Artikel 2 t/m 5 Uitvoeringsvoorschriften 

artikel 11 Belastingregeling voor het 

Koninkrijk 2002 (Aruba)

Onderzoek doen naar het vervuld zijn van de op 

basis van artikel 11, derde lid, eerste en tweede 

volzin van de Belastingregeling voor het Koninkrijk 

nader gestelde voorwaarde inzake de feitelijk 

gecombineerde belastingdruk zoals omschreven in 

het Protocol belastingheffing 

deelnemingsdividenden Nederland-Aruba

Fiscaal

Artikel 5A Uitvoeringsvoorschriften artikel 

11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 

2002 (Aruba)

Deze taak is belegd bij de 

Belastingdienst/Particulieren/Onderneming

en buitenland

Op verzoek vrijstellen c.q. terugbetalen van  

dividendbelasting
Fiscaal

Artikel 2 t/m 5 Uitvoeringsvoorschriften 

artikel 11 Belastingregeling voor het 

Koninkrijk 2002 (Nederlandse Antillen)

Overmaking van Nederlandse dividendbelasting 

als bedoeld in artikel 11, derde lid, derde volzin, 

onderdeel b, van de Belastingregeling voor het 

Koninkrijk (met betrekking tot 

deelnemingsdividenden)

Fiscaal

Artikel 5A Uitvoeringsvoorschriften artikel 

11 Belastingregeling voor het Koninkrijk 

2002 (Nederlandse Antillen)

Deze taak is belegd bij de 

Belastingdienst/Particulieren/Onderneming

en buitenland

Naheffing Nederlandse dividendbelasting met 

betrekking tot deelnemingsdividenden
Fiscaal

Artikel 6 Uitvoeringsvoorschriften artikel 11 

Belastingregeling voor het Koninkrijk 2002 

(Nederlandse Antillen)

Het vervullen van de rol van een gemandateerd 

opdrachtgever voor masterplanprojecten
Niet-fiscaal BZK

Artikel 4.6 Vaststellingsbesluit 

Rijkshuisvestingsstelsel kantoren

Deze taak is belegd bij de Belastingdienst-

CFD

Het ontvangen van gegevens van de Pensioen- en 

Uitkeringsraad, teneinde de financiële gegevens 

die door een persoon bij de aanvraag voor een 

uitkering of tegemoetkomign krachtens de Wet 

uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 zijn 

overlegd, te controleren

Niet-fiscaal Pensioen- en Uitkeringsraad

Artikel III Verplichting voor 

uitkeringsgerechtigden 

inkomsten/vermogen op te geven



Het op verzoek van de Minister verstrekken van 

gegevens over fiscale vergrijpboetes
Niet-fiscaal J&V

Artikel 7.1g lid 1 Voorschrift Vreemdelingen 

2000

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Belarussische 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 Belarussische 

uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag 

Nederland-Belarus

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Belarussische belasting

Fiscaal

Artikel 2 Belarussische 

uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag 

Nederland-Belarus

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Belgische 

belasting

Fiscaal
Artikel 2 Belgische uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-België

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Belgische belasting

Fiscaal
Artikel 2 Belgische uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-België

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Braziliaanse 

belasting

Fiscaal 

Artikel 2 lid 5 Braziliaanse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Brazilië

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Canadese belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 3, onder 3, Canadese 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Canada

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Chinese 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 onder a Chinese 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-China

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Chinese belasting

Fiscaal

Artikel 2 onder b Chinese 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-China

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Deense 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 1, 2 en 3 Deense 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-

Denemarken

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Deense belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 5 Deense 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-

Denemarken



Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Duitse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 onder a en b Duitse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-

Bondsrepubliek Duitsland

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Duitse belasting

Fiscaal

Artikel 2 onder e Duitse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-

Bondsrepubliek Duitsland

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Griekse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 1 en 2 Griekse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-

Griekenland

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Griekse belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 5 Griekse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-

Griekenland

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Hongaarse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 onder b Hongaarse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-

Hongarije

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Ierse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 onder a en b Ierse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Ierland

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Ierse belasting

Fiscaal

Artikel 2 onder c Ierse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Ierland

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Indiase 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 onder a Indiase 

uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag 

Nederland-India

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Indonesische 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 2, 3 en 4 Indonesische 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-

Indonesië

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Israëlische 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 1 en 2 Israëlische 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Israël

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Israëlische belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 5 Israëlische 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Israël



Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Koreaanse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 1 Koreaanse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Korea

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Koreaanse belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 2 Koreaanse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Korea

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Letse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 2 en 3 Letse 

uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag 

Nederland-Letland

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Letse belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 6 Letse 

uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag 

Nederland-Letland

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Luxemburgse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 onder d Luxemburgse 

uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag 

Nederland-Luxemburg

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Maltese 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 1 en 2 Maltese 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Malta

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Mexicaanse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 2, 3 en 5 Mexicaanse 

procedure tot uitvoering belastingverdrag 

Nederland-Mexico

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Spaanse 

belasting

Fiscaal

Artikel 3 Nederlandse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Spanje

Deze taak is belegd bij de 

Belastingdienst/Particulieren/Onderneming

en

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Nigeriaanse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 2, onder c, Nigeriaanse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Nigeria

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Oekraïense 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 2 en 3 Oekraïense 

uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag 

Nederland-Oekraïne

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Oekraïense belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 5 Oekraïense 

uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag 

Nederland-Oekraïne



Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Pakistaanse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 1 Pakistaanse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Pakistan

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Poolse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 onder b Poolse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Polen

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Roemeense 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 2 Roemeense 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-

Roemenië

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Spaanse 

belasting

Fiscaal
Artikel 2 Spaanse uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Spanje

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Spaanse belasting

Fiscaal
Artikel 2 Spaanse uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Spanje

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Zambiaanse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 1 Zambiaanse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland–Zambia

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Zambiaanse belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 2 Zambiaanse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland–Zambia

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van 

Zimbabwaanse belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 1 en 2 Zimbabwaanse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-

Zimbabwe

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Zuid-

Afrikaanse belasting

Fiscaal

Artikel 2 onder a en b Zuid-Afrikaanse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Zuid-

Afrika

Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Zuid-Afrikaanse belasting

Fiscaal

Artikel 2 onder c Zuid-Afrikaanse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Zuid-

Afrika

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van Zweedse 

belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 2 Zweedse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Zweden 

1991



Het beschikbaar stellen van de benodigde 

formulieren in het kader van de procedure voor 

het verkrijgen van verminderingen en 

vrijstellingen van Zweedse belasting

Fiscaal

Artikel 2 lid 3 Zweedse 

uitvoeringsvoorschriften 

belastingovereenkomst Nederland-Zweden 

1991

Administratieve werkzaamheden in het kader van 

de procedure voor het verkrijgen van 

verminderingen en vrijstellingen van belasting uit 

Bangladesh

Fiscaal

Artikel 2 lid 2 Voorschriften van Bangladesh 

tot uitvoering belastingverdrag Nederland-

Bangladesh

Het ontvangen van gegevens van de Pensioen- en 

Uitkeringsraad of de Sociale Verzekeringsbank, 

teneinde de financiële gegevens die door een 

persoon bij de aanvraag voor een uitkering of 

tegemoetkoming zijn overlegd, te controleren

Niet-fiscaal
Pensioen- en Uitkeringsraad

SVB

Artikel 53 lid 2 Wet uitkeringen burger-

oorlogsslachtoffers 1940-1945

a) Het opstellen, en indien daartoe aanleiding 

bestaat: aanvullen, van een actieprogramma over 

de voortgang bij de bestrijding van misbruik en 

criminaliteit rond vastgoed, inclusief monitoring 

daarvan;

b) Het in voorkomende gevallen (doen) evalueren 

van maatregelen of acties die voortvloeien uit het 

actieprogramma;

c) Het bevorderen van een gezamenlijke en 

evenwichtige inzet van het beschikbare 

handhavingsinstrumentarium, binnen een 

geïntegreerde aanpak door toezichthouders, 

handhavings-, opsporings- en vervolgingsdiensten;

d) Het bewaken van de samenhang tussen de 

(uitvoering van) diverse maatregelen;

e) Het adresseren van in de uitvoering ervaren 

knelpunten of belemmeringen en het waar nodig 

doen van voorstellen voor aanpassing van beleid, 

wet- en regelgeving;

f) Het informeren van de bewindslieden over de 

voortgang van de werkzaamheden van de 

Regiegroep en de uitvoering van de maatregelen 

uit het actieplan.

Niet-fiscaal
Artikel 2 Instellingsbesluit Nationale 

Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed

Deze taak is belegd bij de Nationale 

Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed, 

waarvan de Algemeen Directeur 

Belastingregio’s, directoraat-generaal 

Belastingdienst en een vertegenwoordiger 

van de Belastingdienst leden zijn. 

De inbedding van de adviezen van de 

Klankbordgroep leiderschap en cultuur in het 

lopende leiderschaps- en cultuurprogramma

Niet-fiscaal

Artikel 2 lid 2 Instellingsbesluit Externe 

klankbordgroep leiderschap en cultuur 

Belastingdienst

Deze taak is belegd bij het directieteam van 

de Belastingdienst.

23. Overige taken volgend uit interviews



Overheidsdatacentrum Apeldoorn: Housing (het 

wegzetten van servers)
Niet-fiscaal Blijkt uit interview met mevrouw Broekema

Wij hebben begrepen dat deze 

werkzaamheden onder andere worden 

uitgevoerd voor Inspectie SZW, koninklijke 

bibliotheek, hier worden ook convenanten 

voor afgesloten. Afspraak is tevens dat 

housing en hosting niet ten koste mogen 

gaan van de reguliere processen 

(continuïteit) van de Belastingdienst en 

budget-neutraal moeten worden 

uitgevoerd.

Wij hebben begrepen dat in het 

ABDTOPConsult Rapport niet specifiek is 

gekeken naar de activiteiten op het vlak 

van de ODC (overheidsdatacentrum) 

functie van de Belastingdienst. 

Overheidsdatacentrum Apeldoorn: Hosting Niet-fiscaal Blijkt uit interview met mevrouw Broekema

 Afspraak is tevens dat housing en hosting 

niet ten koste mogen gaan van de reguliere 

processen (continuïteit) van de 

Belastingdienst en budget-neutraal moeten 

worden uitgevoerd.

Het Mobile Competence Centre (MCC): 

ontwikkeling van o.a. reis-apps voor Min BZ en 

apps voor interne Belastingdienst diensten

Niet-fiscaal Blijkt uit interview met mevrouw Broekema

Wij hebben begrepen dat, om voor de 

ontwikkeling van apps etc. capaciteit te 

behouden,  een organisatie massa en 

kwaliteit moet kunnen behouden en 

aantrekken. Ook om die reden worden 

diensten aan andere overheidsorganisaties 

aangeboden.

IT-core taken (dit loopt via facilitaire 

lijn/diensten). 
Niet-fiscaal Blijkt uit interview met mevrouw Broekema

Wij hebben begrepen dat dit inhoudt dat 

wanneer een pand van de Belastingdienst 

van IT wordt voorzien (gaat via facilitaire 

dienst), die services ook aan de andere 

partijen in dat pand worden aangeboden.


