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De bevoegdheden van de
Belastingdienst/toeslagen
Mc W Y 1p

De huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget zijn

niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. Aileen al in 2(316 bedroegen deze
tegemoetkomingen in totaal € ii,6 miljard.i De Belastingdienst/Toeslagen is belast met het
toekennen, het uitbetalen en het terugvorderen van de tegemoetkomingen.2 Hij beschikt
over bevoegdheden in het kader van het toezicht op de naleving ex art. 43 Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen (hierna: Awir) jo. titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht
(hierna: Awb). In deze set bepalingen is onder meer geregeld dat een toezichthouder bevoegd
is inlichtingen en inzage van zakelijke gegevens en bescheiden (van derden) te vorderen.3
Maar kan de Belastingdienst/Toeslagen wel gebruikmaken van de hiervoor genoemde
bevoegdheden? In dit artikel ga ik daarop in.

Belastingdienst/Toeslagen

1.1.

Beschikking

De gezamenlijke uitvoering van de huurtoeslag, de kinderopvangtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget
(hiema: toeslagen) ligt in handen van de Belastingdienst/
Toeslagen. De Avvir regelt een tweetal — door de Belastingdienst/Toeslagen — te nemen besluiten, te weten (r) de tegemoetkomingsbeschikldng en (2) de herzieningsbeschikIdng.4 Deze besluiten zien op het verlenen van voorschotten,
de definitieve vaststellingen van toeslagen en de herziening
van toegekende toeslagen. Voor de (inkomensafhankelijke)
toeslagen zijn de gegevens en omstandigheden van de toeslagaanvrager, zoals het inkomen en de gezinssamenstelling, van belang. De Awir gaat uit van het toetsingsinkomen
van de toeslagaanvrager, de partner en de medebewoner.5
1.2. Informatieplicht

De Awir bevat als bevoegdheidsbepalingen (type a) art. 18,
lid r, en (type b) art. 38, lid r, Awir jo. art. ra Uitvoeringsbesluit Awir, alsmede (type c) art. 43 Awir jo. art. 5:16 en
5:17 Awb voor het lcunnen opvragen van (algemene en specifieke) informatie door de Belastingdienst/Toeslagen die
van belang is voor de beoordeling of de toeslagaanvrager
recht heeft op — de hoogte van de — toeslagen. Type a ziet

alleen op het verstrekken van gegevens en inlichtingen door
de toeslagaanvrager zelf, zijn partner en zijn medebewoner,
en type b betreft slechts een delegatiebepaling. Aan wie en
welke gegevens de Belastingdienst/Toeslagen kan vragen
moet steeds bij algemene maatregel van bestuur specifi
worden bepaald.6 Type c daarentegen is veel ruimer. Indien
de Belastingdienst/Toeslagen deze laatstgenoemde bevoegdheid (type c) kan toepassen, dan kan hij als toezichthouder
inlichtingen en inzage van zakelijke gegevens en bescheiden
(van derden) vorderen.8

1.3.

Bevoegdheidsvragen 9

De volgende bevoegdheidsvragen doen zich voor. Welke
bevoegdheden gelden bij het nemen van de tegemoetkomingsbeschikking en de herzieningsbeschilddng? En welke bevoegdheden gelden bij de controle achteraf? Voordat deze vragen kunnen worden beantwoord, is het zinvol om eerst te bezien hoe de
Awb op het punt van de bevoegdheden in elkaar zit. Daarvoor is
het nodig terug te gaan in de tijd, en wel naar de periode van de
totstandkorning van de Awb (zie par. 2). In paragraaf 2 wordt ook
de jurisprudentie die ziet op de vraag wanneer sprake is van het
toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften belicht. De
toepasselijkheid van de Awb voor de Belastingdienst/Toeslagen
wordt besproken in paragraaf 3. Alvorens dit artikel of to sluiten
(par. 5), wordt in paragraaf 4 een oplossingsrichting uitgewerkt
indien de Awb toepassing mist
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2. Awb
2.1.

Tekst en toelichting

Uit de parlementaire behandeling van de Awb volgt dat de
wetgever een onderscheid maakt tussen uitvoeringshandelingen en handelingen in het kader van het toezicht op
de naleving van wettelijke voorschriften."' Het bestuursorgaan (zelf) wordt geacht uit te voeren; daaronder valt in de
eerste plaats het nemen van besluiten. De Awb bevat in dat
kader beperkte bevoegdheidsbepalingen voor de aanvraag,
de aanvulling van een onvolledige aanvraag en het (doen)
meezenden van bescheiden. Daarnaast kan de bijzondere
wet specifieke nadere bepalingen of bevoegdheden bevatten
ie gehandhaafd blijven." De Awb onderscheidt van deze
stuurshandelingen de fase van toezicht op de naleving van
aan begunstigende besluiten verbonden voorwaarden. Voor
dergelijke handelingen voorziet de Awb zelfs in een aparte
bevoegdhedenafdeling, namelijk titel 5.2 Awb: Toezicht op
de naleving.12 Niet alleen zijn dit aparte bevoegdheden, zij
komen ook nog eens niet toe aan de bestuursorganen als
zodanig, maar slechts aan speciaal bij of krachtens wet aangewezen personen (de toezichthouders).13 De (Awb-)wetgever trekt blijkbaar uit elkaar controlehandelingen in het
kader van het nemen van een beschikking en controlehandelingen in het kader van het toezicht op de naleving van aan
het eenmaal genomen besluit verbonden voorwaarden. In de
nota naar aanleiding van het verslag (hierna: NnavV) is over
titel 5.2 Awb het volgende opgenomen:
4Titel 5.2 heeft geen betrekking op] het nalopen van de wettelijke
vereisten om voor een bepaalde prestatie van de overheid in acinmerking te komen (...). Om in aanmerking te komen voor een
vergunning of een uitkering zal een aanvrager inlichtingen moeOn verstrekken en bescheiden overleggen. Voordat een bestuursorgaan de vergunning kan akeven of een uitkering kan verlenen,
zal nagegaan moeten worden of aim deze vereisten is voldaan. Bij
deze controletaak gaat het niet om toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens enig [wettelijk] voorschrift. Toezicht op
de naleving kornt dan pas aan de orde als de vergunning is verleend of een uitkering is verstrekt. Het toezicht bestaat er dan uit
dat wordt nagegaan of vergunningvoorschriften worden nageleefd
of dat de wettelijke voorwaarden waaronder een uitkering wordt
verstrekt, in acht worden genomen. Indien bepaalde activiteiten
zonder vergunning worden verricht, is voorts uiteraard sprake
van toezicht op de naleving indien wordt gecontroleerd of voor
deze activiteiten inderdaad gun vergunning is vereist.N
2.2.

Rechtspraak

Wanneer sprake is van toezicht op de naleving van wettelijke
voorschriften, is in de rechtspraak aan de orde gekomen.
In de uitspraak ABRvS 31 januari 2007, nr. 200601111/I,
4B 2007/53 ging het — kort gezegd — om inzage van de
LPG-doorzetgegevens van een tankstation. Deze gegevens
verden gevorderd in verband met de uitvoering van art. 17
'an het Besluit externe veiligheid inrichtingen, dat ervoor

zorgde dat het tankstation bepaalde grenswaarden niet meer
overschrijdt. Het tankstation heeft inzage van de gegevens
geweigerd. De ABRvS heeft geoordeeld dat art. 5:2o Awb, dat
deel uitmaakt van titel 5.2, met is overtreden, en dat dus ten
onrechte een last onder dwangsom wegens overtreding van
voornoemd artikel is opgelegd, omdat:
'(titel] 5.2 betrekking [heeft] op toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die tot burgers en bedrijven zijn gericht. (Titet]
5.2 is niet van toepassing op (toezicht op) uitvoering van wettelijke voorschriften door de overheid, zoals het verzamelen van
gegevens die de overheid in verband met de uitvoering van wettelijke voorschriften nodig heeft"5.
In een andere uitspaak, CRvB r2 juli 2011, nr. ro/5786 t/m
10/5788 WWB, ECLI:NL:CRVB:2orr:BR221r, ging het — kort
gezegd — om een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van
een bijstandsgerechtigde. Op basis van de resultaten van het
onderzoek is er sprake van een gezamenlijke huishouding.
De bijstand is ingetrokken en teruggevorderd van de bijstandsgerechtigde en mede teruggevorderd van de persoon
met wie de gezamenlijke huishouding werd gevoerd. Volgens deze persoon is het onderzoek als bedoeld in art. 53a, lid
2, Wet werken en bijstand voorbehouden aan toezichthouders in de zin van art. 5:11 Awb en is daaraan in het onderhavige geval niet voldaan. De CRvB heeft geoordeeld dat van
medeterugvordering dient te worden afgezien, omdat:
de uitvoering of toepassing van wettelijke voorschriften in ieder
geval niet [ziet] op [toezicht op naleving]. (...) werkzaamheden
die zijn omschreven als toezicht op de uitvoering [vallen] buiten
het bereik van [titel] 5.2. van de Awb. (...) voorbeelden van uitvoering of toepassing van wettelijke voorschriften [zijn] onder meer
het afgeven van vergunningen en het verstrekken van uitkeringen, waarbij het bestuursorgaan zal moeten nagaan of aan de
gestelde vereisten wordt voldaan. (...) onder uitvoering van wettelijke voorschriften [valt ook] het doen van (her)onderzoek dat tot
wijziging of herziening van de uitkering aanleiding kan geven.
Het voorgaande leidt (...) tot de slotsom dat artikel 5:11 van de
Awb niet ziet op (...) [het doen van onderzoek] naar het (voort)
bestaan van het recht op bijstand'.16
2.3. Tussenbalans
In de rechtspraak is gebruikgemaakt van de hiervoor aangehaalde passage uit de NnavV. Uit de NnavV kan worden
afgeleid dat werkzaamheden die omschreven zijn als uitvoeringstoezicht buiten het bereik van titel 5.2 Awb vallen. Onder deze vorm van uitvoeringstoezicht wordt in elk
geval verstaan het verzamelen van gegevens in verband met
de uitvoering van wettelijke voorschriften. Dat geldt in het
bijzonder ook voor het doen van (her)onderzoek tot wijziging of herziening van uitkeringen, een controletaak, aldus
de CRvB van 12 juli 2011, nr. 10/578 6 t/m to/5788 WWB,
ECLI:NL:CRVB:2orr:BR22r1.
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De Belastingdienst/Toeslagen kan na de toeslagaanvraag
controleren of deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden
voor toekenning van een toeslag. Hij doet dit in het kader van
de bevoegdheid tot het nemen van een tegemoetkomingsbeschikking en/of herzieningsbeschikking (zie par. r). Gelet
op de NnavV en de jurisprudentie (in par. 2) betreft dit een
uitvoeringshandeling en dus niet een handeling in het kader
van toezicht op de naleving, waarvoor de Awb een aparte set
bevoegdheden kent in titel 5:2. Dit betekent dat de Belastingdienst/Toeslagen niet (van derden) inlichtingen en inzage
van zakelijke gegevens en bescheiden kan vorderen op grond
van art. 43 Awir jo. art. 5:16 en 5:17 Awb (type c). Indien de
Belastingdienst/Toeslagen voor de uitvoering van zijn taken
bepaalde gegevens nodig heeft van derden, en dus niet van
de toeslagaanvrager zelf, zijn partner en zijn medebewoner
(type a), client dat (than) steeds specifiek via art. 38, lid r,
Awir in art. ra Uitvoeringsbesluit Awir (type b) te worden
geregeld. In de afgelopen tijd is art. ra Uitvoeringsbesluit
Awir behoorlijk uitgebreid met diverse specifieke informatieverplichiingen aan derden.17 Door de snel veranderende
maatschappij en het gebruik van (nog) meer technologische
ontwikkelingen, bijvoorbeeld monitoren van IP-adressen,I8
zal naar verwachting dit artikel vender worden uitgebreid.
Dit vraagt om een structurele oplossing; een goede regeling
behoeft niet steeds te worden aangepast.19 Hoewel de Awb
binnen het bestuursrecht fimgeert als het algemene kader
voor de Belastingdienst/Toeslagen, wordt in dit artikel voorgesteld (nieuvve) regels in de Awir op te nemen (zie par. 4)
ten aanzien van de informatieplicht die reeds in de Awb is
geregeld (maar echter niet van toepassing is).
4.

Uit de voorgestelde bepalingen volgt dat is gekozen om de
fiscale bevoegdhedentoedeling voor de Belastingdienst/
Toeslagen te laten gelden met uitzondering van de 'informatiebeschikldng'. Dit leidt er onder meer toe dat iedereen
verplicht is om de Belastingdienst/Toeslagen informatie24 te
verstrekken die voor zijn toeslagen van belang kan zijn. Deze
verplichting ten behoeve van de toeslagen van derden wordt
alleen opgelegd aan adrninistratieplichtigen (in het kadt)
van het verzamelen van contra-infonnatie om de toeslagi
van die derden effectief te kunnen controleren). In zoverre is
er dus sprake van minder onderzoeksbevoegdheden dan de
— hier niet toepasselijke — regeling in titel 5.2 Awb,25 en wordt
het evenredigheidsbeginsel geeerbiedigd.26 Bij het niet voldoen aan de informatieplicht kan de hoogte van de toeslagen
ambtshalve worden bepaald en een boete worden opgelegd.27
5

Tot besluit

Het is genoegzaam duidelijk geworden dat de Belastingdienst/Toeslagen geen gebruik kan maken van de bevoegdheden in het kader van het toezicht op de naleving ex art.
43 Awir jo. titel 5.2 Awb (type c). Dit kan worden opgelost
door de fiscale bevoegdhedentoedeling in Hoofdstuk VIII,
afdeling 2, AWR grotendeels te laten gelden voor de Belastingdienst/Toeslagen. Daartoe is in dit artikel een voorzet
gedaan.

Oplossingsrichting?

Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat de Belastingdienst/Toeslagen geen type c bevoegdheidsbepaling
heeft. Een dergelijke bevoegdheidsbepaling heeft hij nodig
voor de goede uitvoering van toeslagen, temeer omdat een
type a bevoegdheidsbepaling (te) beperkt is en een type b
bevoegdheidsbepaling steeds specifiek in een lagere regelgeving moet worden bepaald. Een structurele oplossing (en
dat is gewenst) voor het kunnen vorderen van inlichtingen
en inzage van zakelijke gegevens en bescheiden (van derden) door de Belastingdienst/Toeslagen (type c), kan de fiscale bevoegdhedentoebedeling in dezen grotendeels model
staan.20 Hoofdstuk VIII, afdeling 2, Awr attribueert aan het
fiscale bestuursorgaan (de inspecteur) alle fiscale bevoegdheden, of er nu sprake is van het nemen van besluiten of van
controlehandelingen. Dit is een eenduidig systeem. Anders
dan de AWR, leunt de Awir op de Awb,21 tenzij in de Awir
anders is bepaald.22 Art. 38 Awir kan met een 'nieuw eerste
en tweede lid' worden uitgerust,23 waarvan de tekst als volgt
zou kunnen
1.

kelijke regelingen, is hoofdstuk VIII, afdeling 2, met uitzondering van artikelen 52a en 54 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing.
Indien niet is voldaan aan de verplichtingen ingevolge het
eerste lid, bepaalt de Belastingdienst/Toeslagen ambtshalve
de hoogte van de tegemoetkoming.

Toepasselijkheid voor de Belastingdienst/Toeslagen

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustencle
bepalingen alsmede voor de toepassing van inkomensajhan-

* Mr. W.Y. Ip is werkzaam bij de Belastingdienst Amsterdam en verbonde
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit artikel is in de laatstgenoemde
hoedanigheid geschreven.
1 Huurtoeslag € 3,4 miljard, kinderopvangtoeslag € 2 miljard, zorgtoeslag
€ 4,2 miljard en kindgebonden budget € 2 miljard (https://belastingdienstin-beeld.nireiten-en-cijfersitoeslagen-in-2016).
2 Art. 11 Awir. Onder de wettelijke term legemoetkomingen' wordt dus verstaan: huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden
budget.
3 Art. 5:16 en 5:17 Awb.
4 Hoofdstuk 2, par. 2, Awir.
5 Art. 7 en 8 Awir. Er wordt aangesloten bij het begrip verzamelinkomen zoals
geformuleerd in art. 2.18 Wet IB 2001. Zie ook Kamerstukken II, 2004-2005,
29764, nr. 3, p. 8.
6 Art. la Uitvoeringsbesluit Awir.
7 Art. 43 Awir.
8 Het niet voldoen aan deze verplichting kan op grond van art. 184, lid 1, Sr
zelfs strafbaar zijn. Zie Kamerstukken II, 1994-1995, 23700, nr. 3, p.147-148
en nr. 5, p. 67-69.
9 In dit artikel wordt geen aandacht besteed aan de bevoegdheid om zuivere
boetevragen te stellen. Zie daarover: G.J.M.E. de Bont, 'Informatieverstrekking bij boeten', in: G.J.M.E. de Bont c.a., (Fiscale) inlichtingenverplichting,
enige beschouwing uit de pralctijk en de wetenschop, De Bont Advocaten,
Amsterdam 2013, p. 292-293.
10 Kamerstukken 11, 1993-1994, 23700, nr. 3, p.140.
11 Zie bijv. art. 25 WW.
12 Zie voor de omschrijving 'toezicht op de naleving' aanwijzing 132 Aanwijzingen voor de regelgeving (hierna: Ar) (Circulaire van de Minister-President van 18 november 1992).
13 Art. 5:11 Awb.
14 Kamerstukken 11,1994-1995, 23700, or. 5, p. 56-57.
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15 Zie r.o. 2.4.1 van de hier besproken uitspraak.
16 Zie r.o. 4.2.6 van de hier besproken uitspraak.
17 Zie art. IX, onderdeel A, van het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging
van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen
en art. IV van het Besluit van lo juli 2015 tot wijziging van enige uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen.
18 Zie Aanhangsel Handelingen 11, 2015-2016, nr. 1239, p. 2-3.
19 Zie ook aanwijzing lo
zo Er is niet voor gekozen om titel 5.2 Awb van overeenkomstige toepassing
te verklaren, omdat de informatie voor zowel de Belastingdienst/Toeslagen
als de inspecteur (voor de belastingheffing) van belang kan zijn en derhalve
een systeem van informatievergaring de voorkeur heeft. (Zij kunnen op
grond van art. 39, lid], Awir informatie met elkaar uitwisselen.)
21 Kamerstukken II, 2004-2005, 29764, nr. 3, p. 5-6.
22 Zie bijv. Hoofdstuk 2, par. 4, Awir.
23 Het huidige art. 18, lid I en 4, Awir kan zo worden aangepast dat de informatieplicht op grond van dit artikel alleen geldt voor de partner en/of de medebewoner van belanghebbende (voor belanghebbende zelf geldt het nieuwe
art. 38, lid 1, Awir). Verder kunnen art. 43 Awir en art. la Uitvoeringsbesluit
Awir komen te vervallen. Tot slot kan het opschrift van hoofdstuk 2 worden
vervangen door 'Opsporing'.
Hier wordt onder 'informatie' verstaan: gegevens, inlichtingen, boeken,
11, bescheiden en andere gegevensdragers of de inhoud daarvan.
25 Op grond van art. 5.16 en 5:20, lid 1, Awb is een toezichthouder bevoegd
inlichtingen te vorderen en is iedereen verplicht om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de toezichthouder.
26 Zie art. 3.4 Awb. Vgl. ook Kamerstukken II, 1994-1995, 23700, nr. 3. p. 141 en
nr. 5, p. 6o.
27 Hoofdstuk 2, par. 6, Awir jo. BBBB/T.
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