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Geachte voorzitter, 

 

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Bashir die op 18 

juli 2012 (uw kenmerk 2013Z15227) zijn gesteld. De vragen betreffen het 

controleren van box 3-aangiften door de Belastingdienst. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

 

De staatssecretaris van Financiën, 

 

 

 

 

mr. drs. F.H.H. Weekers 
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2013Z15227 

 
Vragen van het lid Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Financiën over het 
controleren van box 3-aangiften door de Belastingdienst (ingezonden 18 juli 2013)  
 

 
1  
Kunt u aangeven bij hoeveel mensen de Belastingdienst de box 3-aangifte grondig 
heeft gecontroleerd in de afgelopen vijfjaren, uitgesplitst per jaar?  
 
6  

Kunt u aangeven hoeveel mensen in fte’s uitgedrukt er bij de Belastingdienst 

beschikbaar zijn voor de box 3-controles? 
 
 
Antwoord op vragen 1 en 6 
Het toezicht op de box 3 inkomsten kent een breed toepassingsgebied. Startpunt 
van de massale handhaving is de voorinvulling van de vermogensgegevens in de 

aangifte op basis van gegevens van derden zoals financiële instellingen en 
gemeenten. Hiermee worden de belangrijkste handhavingsrisico’s reeds aan de 
voorkant van het aangifteproces afgevangen. Een opsomming van de bronnen 
waar de Belastingdienst bij de voorinvulling van gebruik maakt is opgenomen in 
het antwoord op vraag 8. Op het niveau van de individuele belastingplichtige levert 
de inkeerregeling gedurende een reeks van jaren een belangrijke bijdrage aan het 
boven tafel krijgen van verzwegen vermogens. De feitelijke beoordeling van de 

box 3 aangiften  kent verschillende verschijningsvormen. Zo worden controles 
uitgevoerd specifiek gericht op het box 3 vermogen. Daarnaast lopen er controles 
mee bij de beoordeling van aangiften die om andere redenen voor controle zijn 
geselecteerd. Een derde verschijningsvorm  doet zich voor bij de IB-ondernemer, 

waarbij de controle onderdeel kan uitmaken van een boekenonderzoek. Door de 
veelheid aan verschijningsvormen is een totaalbeeld van het aantal box 3-
controles en de daarmee gemoeide capaciteitsinzet niet voorhanden.  

 
 
2  
Wat zijn de selectiecriteria voor een box 3-controle?  
 
3  

Waarop is er gecontroleerd en hoe vindt de controle plaats?  
 
Antwoord op vraag 2 en 3 
De selectiecriteria zijn onderdeel van de controlestrategie van de Belastingdienst. 
Om toekomstig misbruik te voorkomen kan ik geen mededelingen doen over de 
werkwijze bij controle.  
 

4  

Wilt u inzichtelijk maken wat de gemiddelde doorlooptijd geweest is die nodig was 
om een aangifte te controleren bij een box 3-controle?  
 
Antwoord op vraag 4 
De doorlooptijd bij een box 3-controle is sterk afhankelijk van de aard en omvang 
van de potentiële correctie, of en de mate waarin contact met de belastingplichtige 

noodzakelijk is, de reactietermijn die de belastingplichtige op vragen in acht 
neemt, etc.  Door de grote verscheidenheid hierin is geen algemene uitspraak 
mogelijk over de doorlooptijd van dergelijke controles.  
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5  
Bij hoeveel van deze controles is gebleken dat een aangifte foutief of onvolledig is 
ingevuld?  

 
Antwoord op vraag 5 
Bij controle van de gehele aangifte geldt dat 2/3e deel van de gecontroleerde 
posten geen aanleiding  geeft tot correctie, bij 1/3e  deel wordt wel een correctie 
toegepast.  
 

 
7  
Bent u van mening dat de Belastingdienst voldoende mensen inzet om de controle 

bij box 3-aangiften adequaat te kunnen vervullen?  
 
Antwoord op vraag 7 
De inzet van medewerkers wordt in belangrijke mate bepaald door de weging van 

het fiscale belang versus het fiscale risico van aangiften. De box 3-aangiften 
maken onderdeel uit van deze weging. De daarvoor noodzakelijke capaciteitsinzet 
is een afgeleide van deze weging. Een belangrijke ontwikkeling rond het toezicht 
bij de Belastingdienst betreft de intensivering die ik heb aangekondigd in mijn brief 
van 10 december 2012 (Kamerstuk 31066, nummer 149). Bedoeling van de 
intensivering is om via de inzet van extra medewerkers in het toezicht, extra 
belastingopbrengsten te genereren. Dit wordt onder meer bereikt doordat meer 

aangiften inkomstenbelasting feitelijk zullen worden beoordeeld. Het niveau van 
toezicht in de inkomstenbelasting breed zal hierdoor toenemen.  
 
8  
Van welke bronnen maakt de Belastingdienst gebruik bij een box 3-controle? 
Welke bronnen ontbreken er nog en wanneer kunnen deze ook geraadpleegd 

worden?  
 
Antwoord op vraag 8 
Voor het belastingjaar 2012 heeft de Belastingdienst met name gebruik gemaakt 
van de volgende bronnen: 
 
 banksaldi- en spaartegoeden; 

 waarde effectenportefeuilles;  
 leningen en andere schulden;  
 buitenlandse spaartegoeden;  
 gegevens van andere woningen in Nederland, zoals een vakantiehuis. 
 
Het streven is om het vooraf invullen van aangiften verder uit te breiden. Voor box 
3 geldt dit voor de kapitaalverzekeringen. De koers voor deze uitbreiding is 

realisatie per  belastingjaar 2014. 
 
9  

Heeft de Belastingdienst toegang tot de gegevens van het Kadaster? Zo niet, 
wanneer gaat dit wel gebeuren? Zo ja, worden deze gegevens automatisch 
uitgewisseld en met de aangiftes vergeleken?  

 
Antwoord op vraag 9 
Ja, de Belastingdienst kan de gegevens van het Kadaster opvragen. De 
opgevraagde gegevens worden door de Belastingdienst met de gegevens in de 
aangifte vergeleken. Er vindt geen automatische gegevensuitwisseling met het 
Kadaster plaats. 
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10  
Welke mogelijkheden heeft u om ook gegevens van vastgoed in het buitenland te 
raadplegen en te vergelijken met de aangiftes, bijvoorbeeld gegevens van 

vastgoed van Nederlandse belastingplichtigen in Turkije en Marokko?  
 
Antwoord op vraag 10 
De wederzijdse administratieve bijstand biedt de mogelijkheid voor fiscale 
aangelegenheden aan andere landen voor individuele belastingplichtigen 
inlichtingen te vragen over onroerend goed. Dit zijn de zogenoemde inlichtingen op 

verzoek.  
 
Daarnaast zijn met belastingdiensten van een aantal landen Memoranda of 

Understanding (MoU’s) gesloten. Op basis van deze MoU’s kan Nederland met deze 
belastingdiensten periodiek automatisch inlichtingen uitwisselen. In de meeste 
MoU's is onroerend goed als uit te wisselen categorie opgenomen. 
 

Vanaf 1 januari 2015 gaan de lidstaten van de Europese Unie (EU) onderling  
jaarlijks automatisch bepaalde categorieën van inlichtingen uitwisselen. De eerste 
uitwisseling zal betrekking hebben op het jaar 2014. Eén van de categorieën is 
onroerend goed.    
 
Op basis van bilaterale belastingverdragen met Turkije en Marokko is het mogelijk 
om inlichtingen te vragen over vastgoed. Met beide landen zijn contacten om de 

mogelijkheden te onderzoeken voor het sluiten van een MoU inzake automatische 
inlichtingenuitwisseling. 
 
 
11  
Welke opties heeft u verkend of gaat u nog verkennen om informatie over het 

buitenlandse vastgoed van Nederlandse belastingplichtigen te krijgen, zodat deze 
vergeleken kunnen worden met box 3-aangiften? 
 
Antwoord op vraag 11 
Om automatische gegevensuitwisseling mogelijk te maken heeft de Belastingdienst 
de afgelopen jaren reeds MoU's gesloten met belastingdiensten van diverse landen. 
Op dit moment lopen nog onderhandelingen met een aantal landen over de  

invulling van het MoU (bepalen van de categorieën en termijnen van uitwisseling, 
etc.). Daarnaast worden landen actief benaderd door Nederland om de 
mogelijkheden voor het afsluiten van een MoU te onderzoeken.  
 
Ondanks de inspanningen van Nederland is het niet altijd mogelijk een MoU te 
sluiten. Juridische aspecten kunnen in de weg staan aan automatische 
inlichtingenuitwisseling voor fiscale aangelegenheden. In andere gevallen zijn er 

automatiseringstechnische belemmeringen die massale  inlichtingenuitwisseling 
aan Nederland in de weg staan.  
 

Nederland blijft actief de automatische inlichtingenuitwisseling onder de aandacht 
van andere landen te brengen. Enerzijds door de voordelen van automatische 
inlichtingenuitwisseling voor het voetlicht te brengen en anderzijds hulp te bieden 

bij de praktische uitvoering van het proces voor de automatische 
inlichtingenuitwisseling.  


