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kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet WOZ aangewezen derden en het gebruik daarvan 

door die derden na 30 september 2016 zijn blijven plaatsvinden en dit ook wenselijk werd en wordt 

geacht, wordt voorgesteld aan de herinvoering van de voorgestelde bepaling terugwerkende kracht 

te verlenen tot en met 1 oktober 2016.

11. Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer

Met dit wetsvoorstel wordt een keuzeregeling ingevoerd op grond waarvan de burger kan kiezen of 

hij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil krijgen. Op 

1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (Wet EBV) in werking 

getreden. Bij die wet is in de relevante wetten39 als hoofdregel opgenomen dat berichten in het 

verkeer tussen de burger en de Belastingdienst uitsluitend langs elektronische weg worden 

verzonden. Die wetten bieden echter tevens de mogelijkheid om bij ministeriële regeling 

uitzonderingen op deze hoofdregel toe te staan. Op dit moment wordt voor berichten van de 

Belastingdienst nog niet de mogelijkheid geboden om te kiezen voor alleen papieren berichten of 

alleen elektronische berichten terwijl veel burgers die wens wel hebben. Zo zijn er burgers die het 

liefst berichten alleen digitaal toegezonden krijgen, terwijl er ook burgers zijn die hun zaken met 

de Belastingdienst liever per papieren post regelen. Ook de Nationale ombudsman heeft in een 

rapport gewezen op het belang van de mogelijkheid om af te wijken van de hoofdregel.40

Het kabinet ziet het belang van het bieden van deze mogelijkheid. De overheid moet namelijk elke 

burger in staat stellen zijn fiscale verplichtingen zelfstandig na te komen en zijn toeslagrecht 

geldend te maken op een manier die bij de betreffende burger past. In het regeerakkoord is 

vastgelegd dat burgers de mogelijkheid moeten houden om te kiezen tussen elektronische 

communicatie met de overheid en communicatie per post.41 Daarom wil het kabinet een wettelijke 

keuzeregeling invoeren. Deze keuzeregeling houdt in dat in de wet tot uitdrukking wordt gebracht 

dat burgers kunnen kiezen tussen communicatie met de Belastingdienst langs elektronische weg of 

met gebruikmaking van papieren post. In de Kamerbrief van 5 juli 2018 is aangekondigd wat een 

dergelijke keuzeregeling betekent voor de berichten die de Belastingdienst naar de burger 

verstuurt.42 

Een wettelijk verankerd keuzerecht

In het voorstel staat voorop dat de burger de vrijheid krijgt zelf te kiezen voor een wijze van 

communicatie. Hij wordt dus niet verplicht om uitsluitend digitaal met de Belastingdienst te 

communiceren, maar hij kan dat doen op de wijze die het beste bij hem past. Een burger zit 

bovendien niet vast aan een gemaakte keuze. Hij kan zijn keuze in beginsel zo vaak herzien als hij 

wenst en hij is daarbij aan de Belastingdienst geen uitleg verschuldigd. Om uitdrukking te geven 

aan het principiële karakter van het keuzerecht wordt zoals gezegd voorgesteld het keuzerecht met 

betrekking tot de berichten van de Belastingdienst aan de burger in de wet vast te leggen en de 

thans nog als hoofdregel geldende verplicht digitale verzending te beperken tot bepaalde berichten. 

Dit geschiedt door een aanpassing van de hiervoor genoemde wetten. Hoewel de Douane deel 

39 De AWR, de Awir en de IW 1990.
40 ‘Het verdwijnen van de blauwe envelop’, rapport van de Nationale ombudsman van 5 april 2016, nr. 2016/030.
41 Bijlage bij Kamerstukken II 2017/18, 34700, nr. 34, p. 7-8.
42 Kamerstukken II 2017/18, 31066, nr. 421.
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uitmaakt van de Belastingdienst strekt de keuzeregeling zich niet uit tot de douanewetgeving. De 

reden hiervoor is dat de Europese douanewetgeving een zelfstandige bepaling kent die voor alle 

lidstaten aangeeft hoe met het berichtenverkeer van en naar de douaneautoriteiten moet worden 

omgegaan.43 De beperkte afwijkingsmogelijkheden voor uitzonderlijke gevallen in voormelde 

bepaling geven geen ruimte om de voorgestelde keuzeregeling toe te passen op douanewetgeving

Reikwijdte en gevolgen van een gemaakte keuze

Het in het wetsvoorstel opgenomen keuzerecht betreft de uitgaande berichten, dat wil zeggen: 

berichten die de Belastingdienst naar de burger verzendt, zoals een aanslag inkomstenbelasting. 

Voor toepassing van de keuzeregeling wordt met een bericht bedoeld een bericht dat 

rechtsgevolgen voor de burger in het leven roept of een ander in de wet genoemd bericht, zoals 

een verzoek in het kader van een beschikking en beschikkingen en verzoeken van de 

Belastingdienst om informatie te overleggen (officiële berichten). Folders en dergelijke zijn daarom 

geen officiële berichten, omdat zij niet op rechtsgevolgen zijn gericht maar slechts informatief zijn 

bedoeld. Om diezelfde reden is bijvoorbeeld een per e-mail verzonden notificatie dat een bericht in 

de Berichtenbox van MijnOverheid klaarstaat geen officieel bericht. De Berichtenbox van 

MijnOverheid wordt beheerd door Logius, dat onder verantwoordelijkheid valt van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De gemaakte keuze geldt in beginsel voor alle uitgaande berichten van de Belastingdienst, dus 

voor de belastingheffing, de belastinginning en het toeslagendomein. Dit wordt geregeld in de 

ministeriële regeling op basis van de in de hiervoor genoemde wetten opgenomen 

delegatiebepalingen. De omstandigheid dat het keuzerecht in verschillende wetten wordt 

verankerd, heeft voor uitgaande berichten dus niet tot gevolg dat verschillende keuzes kunnen 

worden gemaakt voor de belastingheffing, de belastinginning en het toeslagendomein. Het is bij 

uitgaande berichten dus niet mogelijk om voor een of meer specifieke belastingmiddelen of 

toeslagen te kiezen voor verzending langs elektronische weg en voor andere specifieke 

belastingmiddelen of toeslagen voor verzending op papier. Een burger krijgt dus alle uitgaande 

berichten die onder het keuzerecht vallen óf digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid, óf per 

post.

De werking van het besluit hangt af van de bekendmaking aan de persoon die het besluit aangaat.

Een gemaakte keuze voor verzending heeft logischerwijs tot gevolg dat een besluit dat via een 

andere dan de gekozen weg is verzonden, niet op de voorgeschreven wijze is bekend gemaakt en 

daardoor de bezwaartermijn in beginsel niet aanvangt. Zou dat anders zijn, dan wordt de keuze 

van de burger in feite genegeerd en dat is uiteraard niet de bedoeling van de keuzeregeling. Een 

besluit dat niet langs de gekozen weg is verzonden mag, ook gelet op de rechtsbescherming die de 

burger toekomt, voor hem in elk geval geen nadelige gevolgen hebben.

Voor de berichten aan de Belastingdienst (de zogenoemde inkomende berichten) stelt de 

Belastingdienst voor steeds meer berichten op termijn zowel een digitale als een papieren weg 

open waaruit de burger kan kiezen. De Belastingdienst maakt te zijner tijd kenbaar welke kanalen 

43 Artikel 6 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het 
Douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269).
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voor welk type inkomend bericht openstaan. Zo wordt de aangifte inkomstenbelasting digitaal 

aangeboden, maar kan de burger bijvoorbeeld verzoeken om uitreiking van een papieren 

aangiftebiljet over enig jaar. De voorgestelde afschaffing van de hoofdregel van verplicht 

elektronische communicatie met de Belastingdienst heeft logischerwijs tot gevolg dat de burger bij 

inkomende berichten kan kiezen of hij een bericht digitaal dan wel per post naar de Belastingdienst 

stuurt. Door de afschaffing van de hoofdregel van verplicht elektronische communicatie met de 

Belastingdienst is er immers geen wettelijke regel meer die één bepaalde manier van verzending 

van berichten naar de Belastingdienst voorschrijft. Het is dan niet nodig om het keuzerecht voor 

inkomende berichten te expliciteren. Het blijft voor bepaalde inkomende berichten echter wel nodig 

dat deze uitsluitend langs digitale weg of uitsluitend langs papieren weg naar de Belastingdienst 

kunnen worden gestuurd. Voor welke berichten deze uitzondering moet worden gemaakt zal in een 

ministeriële regeling worden opgenomen. 

Noodzaak voor uitzonderingsmogelijkheid voor bepaalde berichten, groepen personen en 

omstandigheden

Het principiële karakter van het keuzerecht neemt niet weg dat het mogelijk moet zijn om op het 

keuzerecht uitzonderingen te maken. Voorgesteld wordt – net als onder de Wet EBV het geval is – 

drie uitzonderingsmogelijkheden te laten gelden: voor bepaalde berichten, groepen personen en 

omstandigheden. Allereerst geldt voor bepaalde uitgaande berichten dat dit noodzakelijk is omdat 

op het voorgenomen moment van inwerkingtreding van de voorgestelde maatregel niet alle 

berichten van de Belastingdienst al digitaal beschikbaar zullen zijn. Dus iemand die voor digitale 

communicatie kiest, zal nog niet onmiddellijk alle uitgaande berichten digitaal toegezonden kunnen 

krijgen. Benadrukt wordt wel dat de Belastingdienst steeds meer berichten digitaal beschikbaar 

gaat stellen. Voor inkomende berichten is een uitzondering bijvoorbeeld nodig voor de aangifte 

vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Het kabinet wil namelijk niet afstappen van de al jaren 

bestaande verplichting voor ondernemers om digitaal onder meer aangifte vennootschapsbelasting 

en omzetbelasting te doen. Het zou namelijk onuitvoerbaar voor de Belastingdienst zijn als die 

aangiften allemaal in papieren vorm moeten kunnen worden verstrekt en ingediend. Verder is het 

noodzakelijk om een uitzonderingsmogelijkheid voor bepaalde groepen personen te creëren. Zo 

moet er rekening mee worden gehouden dat op het voorgenomen moment van inwerkingtreding 

van de voorgestelde maatregelen nog niet alle groepen personen toegang kunnen krijgen tot de 

Berichtenbox van MijnOverheid. Dat kan komen door technische beperkingen die mede ingegeven 

kunnen zijn door eisen omtrent een veilige overheidscommunicatie. Hiervoor zal papieren 

berichtenverkeer uitkomst dienen te bieden. Momenteel is dat bijvoorbeeld het geval voor wettelijk 

vertegenwoordigden en belastingplichtigen die in het buitenland wonen. Ten slotte is er de 

mogelijkheid omstandigheden aan te wijzen waaronder het keuzerecht niet geldt.

De berichtenstromen en groepen personen die van het keuzerecht moeten worden uitgezonderd 

zijn veranderlijk. Door de voortschrijdende technische mogelijkheden bij Logius en de 

Belastingdienst zullen namelijk met enige regelmaat uitzonderingen komen te vervallen. Op deze 

veranderlijkheid moet op regelgevend niveau adequaat kunnen worden ingespeeld. Daarom wordt 

voorgesteld delegatiegrondslagen in de hiervoor genoemde wetten op te nemen op grond waarvan 

bij ministeriële regeling wordt geregeld voor welke soorten berichten, groepen personen en – voor 

de volledigheid – omstandigheden op enig moment het keuzerecht niet geldt. Waar nu nog niet 
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voor een digitaal bericht kan worden gekozen, kan dat in de toekomst technisch waarschijnlijk wel. 

Dan wordt de ministeriële regeling aangepast. De ministeriële regeling bepaalt de reikwijdte van de 

keuzeregeling en voorziet, evenals nu het geval is onder de Wet EBV, in een uitputtende regeling 

voor het berichtenverkeer. Met deze vormgeving van het wettelijke systeem wordt zowel rekening 

gehouden met het principiële karakter van het keuzerecht als met de technische mogelijkheden 

van Logius en het digitaliseringstempo van de Belastingdienst.

Uitgezonderde berichten voor de burger die tevens ondernemer is

De eerdergenoemde uitzonderingsmogelijkheid voor bepaalde berichten wordt in deze paragraaf 

met betrekking tot een specifieke groep personen uitgelicht: de burger die tevens ondernemer is.

Anders dan burgers doen ondernemers (daarbij al dan niet bijgestaan door hun adviseurs) al jaren 

het merendeel van hun aangiften verplicht digitaal. Het kabinet wil, als gezegd, die praktijk voor 

ondernemers niet veranderen. Er zijn echter burgers die ook de hoedanigheid van ondernemer 

hebben. Voor hen zal bij inwerkingtreding van de keuzeregeling gaan gelden dat zij met 

uitzondering van de berichtenstromen met betrekking tot de inkomstenbelasting, omzetbelasting 

en loonbelasting een keuzerecht krijgen. Deze berichtenstromen zijn uitgezonderd, omdat voor die 

belastingen de ondernemer ook reeds verplicht digitaal aangifte doet. Deze inkomende berichten 

blijven dus van het keuzerecht uitgezonderd bij die ondernemers. Het is dan consistent om de 

uitgaande berichten, zoals belastingaanslagen, ter zake van die belastingen ook uitsluitend langs 

digitale weg te verzenden aan die ondernemers. Voor de overige berichtenstromen geldt voor de 

burger die tevens ondernemer is zoals gezegd het keuzerecht, net als voor burgers die geen 

ondernemer zijn.

Noodzaak van een standaardwaarde voor uitgaande berichten

Burgers die geen actieve Berichtenbox hebben en burgers die zich hebben gemeld voor de 

maatwerklijst papieren post krijgen vanaf het moment dat de keuzeregeling in werking treedt hun 

berichten uitsluitend op papier. Op het moment dat de keuzeregeling in werking treedt, worden 

aan burgers die een Berichtenbox op MijnOverheid hebben geactiveerd, officiële berichten van de 

Belastingdienst zowel per post als digitaal verzonden, totdat zij hun keuze kenbaar hebben 

gemaakt of de redelijke termijn voor het kenbaar maken van een keuze is verstreken. Vanaf het 

moment dat een burger een keuze maakt zal hij uitsluitend langs de door hem gekozen weg 

officiële berichten van de Belastingdienst toegezonden krijgen.

Het is evenwel niet uitgesloten dat sommige burgers die een Berichtenbox hebben geactiveerd na 

inwerkingtreding van de keuzeregeling om wat voor reden ook nooit zelf een keuze zullen maken. 

Om te voorkomen dat verzending langs zowel papieren als elektronische weg tot in lengte van 

jaren door zou gaan – met alle mogelijk nadelige gevolgen voor die burgers (en Belastingdienst) 

van dien – is het noodzakelijk dat op enig moment een knoop wordt doorgehakt en voor die 

burgers wordt bepaald langs welk kanaal zij uitsluitend officiële berichten van de Belastingdienst 

toegezonden zullen krijgen. Dat kanaal is de zogeheten standaardwaarde. De Belastingdienst stelt 

de standaardwaarde in. Omdat de Belastingdienst hiermee in wezen een keuze voor de burger 

maakt, is het gepast de burger een redelijke termijn te geven waarbinnen hij zelf een keuze kan 

maken voordat hij mogelijk wordt geconfronteerd met een standaardwaarde die niet overeenkomt 
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met de keuze die hij had willen maken. Voor die burgers met een actieve Berichtenbox die hierna 

nog geen keuze hebben gemaakt, zal de Belastingdienst een waarde ‘papier’ of ‘digitaal’ instellen. 

In de bij het wetsvoorstel behorende ministeriële regeling wordt de basis voor bepaling van deze 

waarde uitgewerkt. De voorwaarden worden zó gekozen dat zij zo goed mogelijk aansluiten bij de 

vermoedelijke keuze van de burger, zodat een zo klein mogelijke groep burgers zich gedwongen 

voelt alsnog te kiezen (en wel voor de andere waarde dan de standaardwaarde). Zo wordt beoogd 

de last voor de burgers te minimaliseren. Als de betreffende burger het eens is met de 

standaardwaarde, dan hoeft hij niets te doen. Is de betreffende burger het niet eens met de 

standaardwaarde, dan kan hij de standaardwaarde eenvoudig aanpassen op digitale of papieren 

wijze.

Gegevensbescherming

Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke standaardwaarde wordt toegekend aan burgers die 

hun keuze niet kenbaar maken. Indien in de ministeriële regeling ervoor wordt gekozen dat 

burgers, die na afloop van de reactietermijn hun keuze niet kenbaar hebben gemaakt, de 

standaardwaarde ‘digitaal’ krijgen, zal de Belastingdienst nagaan of aan voldoende voorwaarden is 

voldaan om ervan uit te gaan dat de burger digitaal bereikbaar is. Voor het verwerken van de 

standaardwaarde en het versturen van het bericht waarin staat dat de betreffende burger de 

standaardwaarde ‘digitaal’ krijgt, moet de Belastingdienst de burgerservicenummers hebben van 

de burgers die voldoen aan door de Belastingdienst te bepalen voorwaarden. De overige burgers, 

die dus niet aan die voorwaarden voldoen, krijgen dan automatisch de standaardwaarde ‘papier’ en 

krijgen hun berichten uitsluitend nog op papier. Ook zullen zij daarover worden bericht. Wat de 

voorwaarden betreft, valt te denken aan het recente gebruik van de Berichtenbox en digitale 

bereikbaarheid op MijnOverheid (bijvoorbeeld de registratie van een werkend e-mailadres 

waarnaar notificatiemails kunnen worden verstuurd). De voorwaarden worden in een ministeriële 

regeling opgenomen.

De Belastingdienst zal op dat moment ook aan Logius aangeven wat die voorwaarden zijn. Logius 

zal vervolgens bekijken welke burgerservicenummers aan die voorwaarden voldoen en die 

burgerservicenummers aan de Belastingdienst verstrekken. Om de gegevensuitwisseling mogelijk 

te maken is, mede met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)44, in dit 

wetsvoorstel een wettelijke grondslag opgenomen voor het opvragen door de Belastingdienst bij 

Logius en de verstrekking door Logius aan de Belastingdienst van de betreffende 

burgerservicenummers. Tevens is voorzien in een wettelijke grondslag voor Logius om de 

standaardwaarde in de Berichtenbox te verwerken. Een nadien gemaakte keuze door de burger 

behoeft overigens geen wettelijke basis voor de verwerking van die keuze, omdat die keuze met 

toestemming van de burger wordt verwerkt in de systemen. Tot slot wordt opgemerkt dat advies is 

gevraagd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP heeft geen opmerkingen bij de 

voorgestelde maatregel.

44 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119).
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Inwerkingtreding

Om de keuzeregeling mogelijk te maken, is het nodig dat de Belastingdienst een keuzeregistratie- 

en verwerkingsvoorziening operationeel heeft. De burger kan immers zijn keuze herzien en de 

Belastingdienst moet in staat zijn om de keuze te (laten) registreren en verwerken. Zonder deze 

voorziening kan de keuzeregeling niet in werking treden. Het tot stand brengen van een dergelijke 

voorziening vergt enige tijd. Daar komt bij dat ook Logius tijd nodig zal hebben om zijn processen 

en voorzieningen in te richten op de keuzeregeling. Daarom wordt de datum van inwerkingtreding 

bij koninklijk besluit vastgesteld.

12. Spontane aangifte

De wettelijke verplichting tot het doen van aangifte ontstaat voor (vermoedelijke) 

belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen nadat zij door de inspecteur zijn uitgenodigd tot het 

doen van aangifte. Zonder een verzonden of uitgereikte uitnodiging tot het doen van aangifte (uda) 

bestaat er geen wettelijke aangifteplicht. De uda ligt hierdoor aan de basis van het 

heffingssysteem. Voor belastingplichtigen en inhoudingsplichtigen die geen uda hebben ontvangen 

bestaat onder omstandigheden, bijvoorbeeld bij een verschuldigd belastingbedrag,45 wel een 

verplichting de inspecteur om een uda te verzoeken. Na ontvangst van de uda ontstaat dan alsnog 

een aangifteplicht. In de praktijk komt het steeds vaker voor dat een ingevuld aangiftebiljet wordt 

ingediend bij de Belastingdienst, zonder een vooraf verzonden of uitgereikte uda van de 

inspecteur. Een ingediend aangiftebiljet zonder uda wordt ook wel de ‘spontane aangifte’ genoemd. 

De spontane aangifte kan zich voordoen bij alle belastingmiddelen. 

Zolang een juiste spontane aangifte wordt gedaan en de verschuldigde belasting wordt betaald, 

ontstaan er geen juridische problemen. De inspecteur kan met de gegevens uit de spontane 

aangifte als hulpmiddel de belastingschuld vaststellen. De inspecteur kan echter er ook voor kiezen 

om de betreffende belastingplichtige alsnog uit te nodigen tot het doen van aangifte.46 Deze laatste 

mogelijkheid zal daarentegen nagenoeg nooit aanvullende gegevens opleveren die voor de heffing 

van belasting van belang kunnen zijn ten opzichte van de eerder verkregen gegevens via de 

spontane aangifte. Ter voorkoming van aanvullende (en onnodige) administratieve lasten voor 

zowel de belastingplichtige als de Belastingdienst, kiest de inspecteur nagenoeg altijd voor een 

meer klantvriendelijke en minder bureaucratische aanpak door middel van het verwerken van de 

gegevens van de spontane aangifte bij de vaststelling van de aanslag. Echter, omdat bij een 

spontane aangifte de wettelijke aangifteplicht ontbreekt, er is immers geen uda verzonden of 

uitgereikt, kunnen verschillende wettelijke correctie- en sanctiebevoegdheden van de inspecteur 

niet worden ingezet. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad volgt namelijk dat een uda die is 

verzonden of uitgereikt voordat het betreffende aangiftebiljet is ingediend, een voorwaarde is voor 

een aantal wettelijke correctie- en sanctiebevoegdheden van de inspecteur. Zonder een dergelijke 

uda kan de omkering van de bewijslast niet worden toegepast ter zake van het niet doen van de 

vereiste aangifte,47 kan geen vergrijpboete bij de primitieve aanslag worden opgelegd48 en kan 

45 Artikel 6, derde lid, AWR.
46 Artikel 6, eerste lid, AWR.
47 HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:675.
48 HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:971.


