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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34196 

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband 

met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch 

berichtenverkeer Belastingdienst) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 2 juli 2015 aangenomen door de Tweede Kamer.  De PVV, de Groep 

Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 

50PLUS, D66, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor. 

 

 

Verworpen amendementen 

 

Diverse artikelen en onderdelen 

13 → 15 (Omtzigt en Van Vliet) dat regelt dat voor een periode van drie jaar de 

mogelijkheid bestaat voor belastingplichtigen om het berichtenverkeer met de 

Belastingdienst zowel langs elektronische weg als anders dan langs elektronische weg te 

laten plaatsvinden 

 

De regering verplicht iedereen tot digitale communicatie met de Belastingdienst. Berichten 

van de Belastingdienst zitten niet meer in de welbekende blauwe envelop, maar komen in 

een virtuele berichtenbox binnen. En in de toekomst zal ook voor berichten van de 

belastingplichtige naar de Belastingdienst de digitale route verplicht worden. Tegelijkertijd 

blijkt uit onderzoek van de regering dat 17% van de belastingplichtigen niet meekan met 

de digitale ontwikkeling, niemand heeft die hem of haar kan helpen en niet weet waar hij 
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of zij voor hulp terecht kan. Daarnaast is er nog een groep belastingplichtigen die voorheen 

zelfstandig aan zijn fiscale verplichtingen kon voldoen, maar die door de verplicht digitale 

communicatie is aangewezen op hulp van bekenden, adviseurs of de Belastingdienst. 

 

Indieners achten het onwenselijk dat zo’n grote groep belastingplichtigen op zo een korte 

termijn wordt verplicht tot louter digitaal berichtenverkeer tussen hen en de 

Belastingdienst, terwijl zij daar niet tijdig toe in staat zijn. Digitaal berichtenverkeer is voor 

sommige belastingplichtigen gemakkelijk en levert een voordeel op voor de 

Belastingdienst. Daarom is het prima als digitaal berichtenverkeer de standaard wordt, 

maar wel met de mogelijkheid voor belastingplichtigen die niet mee kunnen om brieven, 

beschikkingen en overzichten tevens tijdelijk op papier te blijven ontvangen. Van de 

belastingplichtige wordt gevraagd dat als hij tevens papieren berichten wil blijven 

ontvangen, hij of zij hier bewust voor kiest. De berichtgeving vindt dus uitsluitend digitaal 

plaats, tenzij de belastingplichtige aangeeft de berichtgeving tevens schriftelijk te willen 

laten plaatsvinden. In dat geval ontvangt de belastingplichtige voor een periode van drie 

jaar, dus tot eind 2018, berichten van de Belastingdienst zowel per post als digitaal. Dit 

laatste geeft belastingplichtigen die nog niet goed met digitaal berichtenverkeer kunnen 

omgaan de mogelijkheid hier gedurende drie jaar mee te oefenen, eventueel geholpen 

door vrienden, familie of de Belastingdienst. Indieners vragen de regering voor het tweede 

kwartaal 2018 te onderzoeken hoe groot de groep van 17% die nu door de regering als 

‘niet-zelfredzaam’ wordt bestempeld tegen die tijd is.  

 

Daarom regelt dit amendement dat het berichtenverkeer tussen belastingplichtigen en de 

Belastingdienst in principe uitsluitend plaatsvindt langs elektronische weg, tenzij de 

belastingplichtige de wens te kennen geeft het berichtenverkeer tevens anders dan langs 

elektronische weg te willen laten plaatsvinden. Deze uitzondering is tijdelijk en komt na 

drie jaar te vervallen. 

 

De keuze voor berichtgeving zowel per post als digitaal is natuurlijk niet aan de orde voor 

de groepen belastingplichtigen waarvoor bij ministeriële regeling wordt geregeld dat het 

berichtenverkeer anders dan digitaal zal plaatsvinden, dan is digitale berichtgeving immers 

niet mogelijk. Dit geldt ook op het moment dat een of meer van die groepen – in het kader 

van het voorgenomen ingroeimodel –  gedurende het overgangsjaar berichten zowel 

elektronisch als per post ontvangen. Ook dan is geen keuze van de belastingplichtige 

benodigd.  

 

Het amendement geeft de regering de ruimte zelf in te vullen op welke wijze de 

belastingplichtige kan aangeven dat hij of zij het berichtenverkeer tevens anders dan langs 

de elektronische weg wenst te laten plaatsvinden. Bij dit laatste kan gedacht worden aan 

een vraag in de aangifte inkomstenbelasting. 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de 

ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

de PvdD en de SP. 
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Diverse artikelen en onderdelen 

14 (Omtzigt) dat regelt dat bij ministeriële regeling in elk geval wordt bepaald dat de 

belastingplichtige op zijn verzoek per e-mail op de hoogte wordt gesteld van het feit dat 

een elektronisch bericht is verzonden door Belastingdienst alsmede dat, indien is verzocht 

om een e-mailnotificatie, een besluit dat bekend is gemaakt door middel van een 

elektronisch bericht niet eerder in werking treedt dan nadat de e-mailnotificatie is 

ontvangen door de belastingplichtige 

 

De regering regelt met deze wet dat belastingplichtigen berichten van de Belastingdienst 

uitsluitend ontvangen via een digitale berichtenbox. Belastingplichtigen zijn volgens de 

regering verplicht om ‘regelmatig’ in te loggen en hun berichtenbox te checken. Daarbij 

wordt als zogenoemde service een e-mailbericht verstuurd dat er een nieuw bericht is in de 

berichtenbox, indien de belastingplichtige een e-mailadres opgeeft. Indien de notificatie om 

wat voor reden dan ook niet functioneert, is dit op grond van onderhavig wetsvoorstel het 

probleem van de belastingplichtige. Het is dus van groot belang dat de belastingplichtige 

zelf zo vaak mogelijk inlogt in de berichtenbox om belangrijke berichten en beschikkingen 

zo snel mogelijk tot zich te kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij definitieve aanslagen, 

navorderingsaanslagen en boetes is dat van groot belang, omdat bezwaar binnen 6 weken 

na bekendmaking van het besluit moet worden ingediend en van tevoren onzeker is of en 

wanneer de inspecteur een aanslag of boete oplegt. Indiener is daarom van mening dat de 

notificatie van groot belang is en een formele status verdient. 

 

Dit amendement regelt daarom dat bij ministeriële regeling in elk geval wordt bepaald dat 

de belastingplichtige op zijn verzoek per e-mail op de hoogte wordt gesteld van het feit dat 

een elektronisch bericht is verzonden door Belastingdienst. Voorts regelt dit amendement 

dat indien is verzocht om een e-mailnotificatie, een besluit dat bekend is gemaakt door 

middel van een elektronisch bericht niet eerder in werking treedt dan nadat de e-

mailnotificatie is ontvangen door de belastingplichtige.  

 

Het amendement laat open dat op een later tijdstip andere communicatiekanalen ter 

aanvulling gebruikt kunnen worden als notificatie, zoals een sms of app. 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, Klein, de 

Groep Kuzu/Öztürk, Van Vliet, de PvdD en de SP. 

 

 

Moties 

 

8 (Van Vliet) over een ontheffingsmogelijkheid van verplicht elektronisch berichtenverkeer 

Ingetrokken. 

 

9 (Bashir) over sms-notificatie 

Verworpen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP. 
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10 (Bashir) over het behouden van papieren communicatie 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de ChristenUnie, Klein, 

de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP. 

 

11 (Bashir) over monitoren wanneer digitale post van de Belastingdienst wordt geopend 

Aangehouden. 

 

12 (Omtzigt) over het beschikbaar blijven van berichten in de berichtenbox gedurende de 

navorderingstermijn 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


