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belastingplichtige worden verbeterd en kunnen 

de administratieve lasten worden beperkt. Bo-

vendien verwacht de overheid dat deze werkwij-

ze zal leiden tot een besparing van zo’n 60 mil-

joen euro per jaar. Het zou dus leuker moeten 

worden. Maar wordt het ook makkelijker?

Wettelijk kader
Door de inwerkingtreding van de Wet elektro-

nisch berichtenverkeer Belastingdienst is een 

nieuw art. 3a AWR ingevoerd. Deze bepaling 

luidt als volgt:

 

Lid 1. In afwijking van artikel 2:14, eerste lid, van de 

Algemene wet bestuursrecht wordt in het verkeer 

tussen belastingplichtigen of inhoudings plichtigen  

en de inspecteur of het bestuur van ’s Rijks 

 belastingen een bericht uitsluitend elektronisch 

verzonden. 

Lid 2. Bij ministeriële regeling wordt bepaald op 

welke wijze het elektronische berichtenverkeer 

plaatsvindt. 

Lid 3. Bij ministeriële regeling kunnen berichten en 

groepen van belastingplichtigen of inhoudings-

plichtigen worden aangewezen waarvoor, alsmede 

omstandigheden worden aangewezen waaronder, 

het berichtenverkeer kan plaatsvinden anders dan 

langs elektronische weg.

Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in  

art. 7c Invorderingswet 1990 (hierna: IW 1990) en 

in art. 13 Algemene wet inkomensaQankelijke 

regelingen. De hoofdregel is dus dat alle formele 

berichten van de Belastingdienst uitsluitend 

elektronisch zullen worden verzonden naar de 

belastingplichtige. Dit geldt dus zowel voor de 

belastingheSng, als voor de belastinginvor-

dering, als voor de toeslagen.

Onder formele berichten worden verstaan 

 berichten die in de wet benoemd zijn, zoals 

 belastingaangiVen, aanslagen, beschikkingen 

en verzoeken van de inspecteur om informatie 

te overleggen. Het verzenden van algemene 

 informatie, zoals Wyers, valt hier echter niet 

 onder. 

U hee- ongetwijfeld de reclame van de 

Belasting dienst gehoord waarin duidelijk 

wordt gemaakt dat de blauwe envelop tot het 

verleden zal gaan behoren. Dit is een voort-

vloeisel van de Wet elektronisch berichten-

verkeer Belastingdienst. Communiceren met 

de @scus zal in de toekomst louter nog elek-

tronisch gaan plaatsvinden. Maar wat zijn de 

concrete gevolgen voor particulieren, onder-

nemers en belastingadviseurs/accountants?

Wetsvoorstel elektronisch berichten-
verkeer Belastingdienst
De Wet elektronisch berichtenverkeer Belasting-

dienst (kamerstuk 34.196) is op 2 juli 2015 

 aangenomen door de Tweede Kamer en op  

13 oktober 2015 door de Eerste Kamer. Deze wet 

is op 1 november 2015 in werking getreden en 

biedt een wettelijke grondslag voor verplicht 

elektronisch berichtenverkeer met de Belasting-

dienst. Deze regeling is a\omstig uit het wets-

voorstel Vereenvoudiging formeel verkeer Belas-

tingdienst (kamerstuk 33.714). Laatstgenoemd 

wetsvoorstel is nog steeds bij de Tweede Kamer 

aanhangig en regelt het kader voor een nieuw 

heSngssysteem voor aanslagbelastingen. In 

deze bijdrage gaan wij in op het elektronische 

berichtenverkeer met de Belastingdienst. 

Achtergrond
De bedoeling van de nieuwe Wet elektronisch 

berichtenverkeer is dat alle communicatie vanaf 

2022 uitsluitend nog via elektronische weg 

plaats zal vinden. De achtergrond hiervan is dat 

alle processen bij de Belastingdienst in de af-

gelopen jaren sterk zijn geautomatiseerd en 

 gedigitaliseerd. Daarnaast bestaat er volgens de 

wetgever in de samenleving de behoeVe om 

 eSciënt en doelgericht te communiceren over 

individuele `scale kwesties. Volgens de Staats-

secretaris kan door het digitaliseren van het 

 berichtenverkeer de dienstverlening aan de 

Vaarwel blauwe envelop…  

Welkom Berichtenbox…

Mr. D.G. Barmentlo & mr. R. Ruijters, 

verbonden als advocaten aan Jaegers & Soons 

 Advocaten te Nijmegen en Amsterdam 
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In de toekomst kan 

er niet voor gekozen 

worden om bepaalde 

berichten per post te 

laten verzenden

tureerd op mijn.overheid.nl. In dit portaal zullen 

bijvoorbeeld alle aanslagen inkomstenbelasting 

worden geplaatst. De Belastingdienst zal uit-

eindelijk alle formele berichten via de Berichten-

box verzenden. 

De Berichtenbox is een persoonlijke, beveiligde 

elektronische postbus voor iedere burger en/of 

ondernemer bij de overheid. Het motto van mijn 

overheid is: overzichtelijk, veilig en altijd 

 beschikbaar. Inloggen kan met een DigiD, een 

elektronische handtekening. Vanaf 1 november 

2015 kan iedere burger zich aanmelden voor de 

Berichtenbox en aanvinken dat hij of zij alle 

 formele berichten in de Berichtenbox wil 

 ontvangen. De belastingplichtige kan vragen 

om een notiJcatie naar zijn of haar e-mailadres 

te laten verzenden zodra 

een bericht in de Berich-

tenbox wordt geplaatst. 

Daarnaast blijK het voorlo-

pig mogelijk om een papie-

ren kopie van de elektroni-

sche  beschikking per post 

te ontvangen.

Machtigingen 
Veel belastingplichtigen la-

ten zich echter vertegen-

woordigen door belasting-

adviseurs en/of  accountants. 

Daarom is het mogelijk om 

vertegenwoordigers te mach-

tigen via DigiD op mijn.over-

heid.nl. Zo kunnen onder nemers en particulieren 

hun  adviseurs machtigen   om de verstuurde 

berichten    digitaal te raadplegen. 

Er zijn de afgelopen periode veel vragen binnen-

gekomen bij zowel de Jscus als de Nationale 

Ombudsman over belastingplichtigen, veelal 

ouderen, die niet beschikken over de mogelijk-

heden om berichten digitaal te raadplegen via 

het internet. Als reactie hierop wordt gegeven 

dat deze belastingplichtigen dit via een 

 gemachtigde, bijvoorbeeld een familielid, kun-

nen laten doen. Indien iemand echter niet over 

een e-mailadres beschikt, dient deze desbetref-

fende belastingplichtige het e-mailadres van de 

gemachtigde te gebruiken. 

Verzend- en ontvangsttheorie
De nieuwe Berichtenbox vervangt feitelijk de 

huidige brievenbus van de belastingplichtige. 

Een aanslag inkomstenbelasting wordt bijvoor-

De formulering van de wet sluit aan bij art. 2:13 

Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Het 

verschil is echter dat deze bepaling de mogelijk-

heid biedt om berichtenverkeer tussen de  burger  

en de overheid elektronisch te verzenden, terwijl 

het nieuwe art. 3a AWR deze elektronische 

 verzending verplicht. De AWR gaat als speciale 

wet voor op de AWB als generale wet. Een 

belasting plichtige kan er dus in de toekomst 

niet meer voor kiezen om bepaalde berichten 

per post te laten verzenden. Alle formele  berichten  

zullen op termijn elektronisch worden verzon-

den. Dat betekent: Vaarwel blauwe envelop…

Ingroeimodel
Louter elektronisch communiceren met de 

 Belastingdienst kan natuurlijk niet van vandaag op 

morgen worden ingevoerd . 

Om het proces  soepel te 

 laten verlopen kiest de Be-

lastingdienst ervoor dat het  

digitaliseringsproces ge fa-

seerd wordt ingevoerd, via 

een zogenoemd ingroeimo-

del. Hierbij wordt rekening 

 gehouden met  het feit dat 

techniek, maat schappe lijke  

ontwikkelingen rond digi-

talisering en het juridische 

 kader zich in een  gelijk tem-

po ontwikkelen. 

Bij ministeriële regeling 

wordt daarom bepaald 

welke berichten wel en welke berichten niet 

elektronisch zullen worden verzonden. Per type 

bericht en per groep belasting plichtigen kan 

dan worden bepaald of op grond van bepaalde 

omstandigheden een uitzondering geldt. De ko-

mende jaren zullen steeds meer uitzonderingen 

geleidelijk worden geschrapt. Het tempo wordt 

bepaald door de  beschikbaarheid en de capaci-

teit van de Berichten box. De komende jaren zul-

len steeds meer berichten elektronisch worden 

verzonden en het is de intentie om in 2022 vrij-

wel alle  formele berichten elektronisch te ver-

zenden.  OKewel: Welkom Berichtenbox…

Berichtenbox
Zowel de belastingplichtige als de belasting-

adviseur/accountant zullen in de toekomst voor-

namelijk elektronisch met de Belastingdienst 

communiceren. Het formele berichtenverkeer zal 

in de toekomst voor elke belastingplichtige door 

middel van een digitaal domein worden gestruc-
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Gebreken bij het 

 versturen van 

 elektronische berichten  

komen voor rekening 

van de inspecteur

de vraag of deze termijnoverschrijding 

 ver schoon baar is of niet. De tijd zal het leren.

Invordering
Op basis van het nieuw ingevoerde art. 7b 

IW1990 zal de communicatie met de directeur, 

de ontvanger en de belastingdeurwaarder even-

eens elektronisch plaats gaan vinden. In het 

 kader van de invordering van de rijksbelastingen 

maken zowel de ontvanger als de belastingdeur-

waarder veelal gebruik van bevoegdheden die 

gebaseerd zijn op het Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering. Een dwangbevel kan immers 

per post worden bekendgemaakt of via een 

deurwaardersexploot (art. 13 IW 1990). Een 

belang hebbende kan tegen de tenuitvoerlegging 

van een dwangbevel in verzet  komen. Ook een 

 feitelijke beslaglegging ge-

schiedt via een deur-

waarders exploot.

Uit art. 45, tweede lid, Wet-

boek van Burgerlijke Rechts-

vordering blijkt dat de daar-

toe bevoegde deurwaarder 

ook elektronisch een ex-

ploot kan doen,  indien de 

wet dit bepaalt. Art. 7b IW 

1990 geeS dus de mogelijk-

heid aan de belastingdeur-

waarder om een exploot 

elektronisch ‘te betekenen’. 

De invulling van deze 

 mogelijkheden zullen ook 

geschieden via het ingroeimodel. Hierbij is het 

van belang om op te merken dat een fysieke uit-

reiking niet wordt geraakt door de nieuwe wet. 

Een uitreiking is immers iets anders dan een 

(elektronische)  verzending. Dit geldt bijvoor-

beeld voor exploten of naheXngsaanslagen die 

worden uitgereikt.

Regeling elektronisch berichtenverkeer 
Belastingdienst
In de Regeling elektronisch berichtenberkeer 

 Belastingdienst van de Staatssecretaris van 

 Financiën van 23 oktober 2015 (Fida20156523) 

worden het tweede en het derde lid van artikel 

3a AWR, arti. 7c IW 1990 en art. 13 Algemene wet 

inkomensa\ankelijk regelingen nader uitge-

werkt. Deze regeling is ook op 1 november 2015 

in werking getreden. 

Uit de bijlage van deze regeling blijkt welk be-

richtenverkeer wel en welk berichtenverkeer niet 

uitsluitend digitaal gaat. Onderstaand zullen wij 

beeld bekendgemaakt door verzending naar de 

Berichtenbox. Hierbij geldt de verzendtheorie. 

Dat volgt uit art. 3:41 van de Awb, waarin is 

 bepaald dat een besluit bekend wordt gemaakt 

door toezending aan de belanghebbende. Uit 

art. 2:17 Awb volgt dat het tijdstip waarop een 

bericht door een bestuursorgaan elektronisch is 

verzonden, geldt als het tijdstip waarop het 

 bericht een systeem voor gegevensverwerking 

heeS bereikt waarvoor het bestuursorgaan geen 

verantwoordelijkheid draagt. Dit is dus het 

 moment dat de Belastingdienst een bericht in 

de elektronische Berichtenbox van de belasting-

plichtige plaatst. Eventuele gebreken bij het 

 verzenden van elektronische berichten komen, 

net als bij de huidige  papieren berichten, voor 

rekening en risico van de Belastingdienst. Het is 

dus aan de desbetre^ende 

 inspecteur om aanneme-

lijk te maken dat een 

 bepaald bericht is ver-

zonden naar de desbetref-

fende belastingplichtige. 

Dit is bijvoorbeeld relevant 

als beschikkingen worden 

verstuurd naar een belas-

ting   plichtige, waar tegen be-

zwaar kan worden ingesteld. 

Indien er echter onverhoopt 

sprake mocht zijn van sto-

ringen in de systemen, mag 

coulance worden betracht 

ten aanzien van termijn-

overschrijdingen. Onduide-

lijk is hoe dit in de praktijk vorm zal worden gegeven. 

Wel dient van de belastingplichtige te worden 

verwacht dat hij kennis neemt van de berichten 

die in de Berichtenbox worden geplaatst. Indien 

een bericht correct en juist is verzonden, dient 

de belastingplichtige tijdig kennis te nemen van 

het bericht en eventueel rechtsmiddelen aan te 

wenden als de desbetre^ende belastingplichtige 

het niet eens is met een genomen beslissing.  

Deze rechtsmiddelen, zoals het maken van 

 bezwaar, kunnen tegenwoordig ook elektronisch 

worden aangewend.

Dit zal waarschijnlijk tot nieuwe jurisprudentie 

leiden. Bijvoorbeeld als een beschikking in de 

Berichtenbox wordt geplaatst en er voor is 

 gekozen om een noti_catie te laten verzenden, 

maar feitelijk geen e-mail wordt verstuurd naar 

het e-mailadres van de belanghebbende. Indien 

hierdoor te laat bezwaar wordt gemaakt, is het 
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De Berichtenbox wordt 

verplicht voor alle 

 belastingplichtigen

dienen te machtigen om de berichten van de 

 Belastingdienst te ontvangen. Dat kan ons 

 inzien niet de bedoeling zijn, aangezien deze 

 berichten inzicht geven in iemands Cnanciële 

 positie. Daarnaast zijn er mogelijk belasting-

plichtigen die om moverende redenen weigeren 

om van de digitale mogelijkheid gebruik te 

 maken. Naar onze mening dient de wetgever 

met deze groep belastingplichtigen rekening te 

 houden. 

Helaas blijkt enige vorm van privacy in dit kader 

ook niet te worden gewaarborgd. Gelet op onder 

 andere art. 8 EVRM zijn wij van mening dat de wet-

gever onvoldoende mogelijkheden biedt om deze 

groep belastingplichtigen, die om bepaalde rede-

nen geen gebruik kunnen of  willen  maken van de 

 Berichtenbox, tegemoet te 

komen. Deze groep belas-

tingplichtigen is boven-

dien mogelijk groter dan 

gedacht. Onze aanbeveling 

is dan ook om voor deze 

groep belastingplichtigen, 

een uit zondering op te ne-

men  in de wet. Daarom is 

het wellicht een beetje 

voorbarig om de bekende 

blauwe envelop nu reeds 

vaarwel te zeggen…

Conclusie
Het einde van het papieren 

tijdperk van  

de Belasting dienst lijkt nabij. Alle formele 

 berichten van de Belastingdienst zullen op 

 termijn worden verstuurd naar de Berichtenbox 

op mijn.overheid.nl. Dit is een gevolg van de 

aangenomen Wet elektronisch berichtenverkeer 

Belastingdienst die op 1 november 2015 van 

kracht is geworden. 

Om het digitaliseringsproces zo goed mogelijk 

te laten verlopen, wordt gebruik gemaakt van 

een ingroeimodel. De komende jaren zullen 

steeds meer berichten digitaal worden  verstuurd. 

Het is aan de Belastingdienst om er voor te 

 zorgen dat berichten correct worden verstuurd. 

Van belastingplichtigen mag worden verwacht 

dat zij kennis nemen van berichten die in de 

Berichtenbox worden geplaatst. Ook in de 

 in vorderingssfeer zullen steeds meer berichten 

elektronisch worden verstuurd in de toekomst. 

Een aandachtspunt is het feit dat de Berichten-

vanuit praktisch oogpunt een overzicht geven 

van alle berichten en handelingen die vanaf  

1 november 2015 uitsluiten digitaal zullen gaan:

• AangiVe Inkomstenbelasting (winst) via 

 MijnBelastingdienst Ondernemers;

• AangiVe Vennootschapsbelasting via Mijn-

Belastingdienst Ondernemers;

• AangiVe Loonbelasting via MijnBelasting-

dienst Ondernemers;

• AangiVe Omzetbelasting via MijnBelasting-

dienst Ondernemers;

• Verzoek om voorlopige aanslag in de 

Inkomsten belasting via MijnBelastingdienst 

Ondernemers;

• Verzoek om voorlopige aanslag in de Vennoot-

schapsbelasting via MijnBelastingdienst Onder-

nemers ;

• Eerstedagsmelding Loon-

belasting via MijnBelas-

tingdienst Ondernemers;

• AangiVe Verhuurderhef-

Cng  via MijnBelasting-

dienst Ondernemers;

• Vrijstelling voor kort -

stondig gebruik per-

sonen  auto’s  en motor-

rijwielen via een 

elektronisch formulier op 

www.belastingdienst.nl; 

• AangiVe voor he]ng 

van belasting  zware  

 motorrijtuigen via een 

elektronisch  formulier 

op www.belastingdienst.nl;

• Beschikkingen inzake de toekenning van een 

toeslag via de Berichtenbox Mijn Overheid;

• Alle overige berichten in verband met 

de  toekenning, herziening, verrekening, 

uit betaling en terugvordering van een 

 tegemoetkoming of van een voorschot op de 

tegemoetkoming via de Berichtenbox Mijn-

Overheid.

Privacy
Wat betreV de Berichtenbox is van belang dat 

deze verplicht wordt voor alle belastingplichti-

gen. Indien een belastingplichtige niet beschikt 

over de mogelijkheid om de Berichtenbox digi-

taal te raadplegen, wordt geen ruimte geboden 

om de formele berichten van de Belastingdienst 

in de toekomst per post te blijven ontvangen. 

Denk in dit kader bijvoorbeeld aan ouderen die 

niet met het internet zijn ‘opgegroeid’. Zij zullen 

dan hun kinderen of mogelijk zelfs de buurman 
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Geraadpleegd
• Wet elektronisch berichtenverkeer 

 Belastingdienst; Fida20156510;

• Parlementaire behandeling inzake berichten-

verkeer Belastingdienst;

• Ministerie van Financiën 23 oktober 2015,  

nr. DB2015/366M; Fida20156523;

• www.belastingdienst.nl  

 (en aanverwante sites);

• https://mijn.overheid.nl 

 (en aanverwante sites);

• https://mijn.belastingdienst.nl/ 

 (en aanverwante sites)

box verplicht wordt gesteld voor alle belasting-

plichtigen. Ook met personen die geen gebruik 

kunnen of willen maken van de Berichtenbox, 

dient rekening te worden gehouden. Enige vorm 

van privacy, aangezien iemand anders in dat ge-

val dient te worden gemachtigd, wordt helaas 

(nog) niet gewaarborgd. 


