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12. In bezwaar gaan 
 

Opgave 12.1 
1. Een belanghebbende kan bijvoorbeeld in bezwaar gaan tegen: 

 een beschikking van de Belastingdienst betreffende de sectorindeling; 
 een beschikking van de Belastingdienst betreffende eigenrisicodragerschap; 
 een beschikking van de Belastingdienst betreffende een naheffingsaanslag; 
 een beschikking van de Belastingdienst betreffende vastgestelde naheffing, belastingrente, 

teruggaaf of invorderingsrente; 
 een beschikking van de Belastingdienst betreffende het opleggen van een boete; 
 een beschikking van de Belastingdienst betreffende het jaarloon bij toekenning van 

toeslagen; 
 een beschikking van UWV betreffende het al dan niet toekennen van een uitkering inzake 

de werknemersverzekeringen of de Toeslagenwet; 
 het door de inhoudingsplichtige betaalde bedrag bij de loonaangifte; 
 de door de inhoudingsplichtige op het loon ingehouden bedragen aan loonheffing of Zvw-

bijdrage. 
2. Als een belanghebbende zijn bezwaarschrift na de bezwaartermijn van 6 weken, dus te laat, 

indient, wordt het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. 
3. Bij bezwaar kan de hoorzitting worden overgeslagen: 

 als het bezwaar niet-ontvankelijk is; 
 als het bezwaar kennelijk ongegrond is; 
 als belanghebbende verklaart geen hoorzitting te wensen. 

4. De volgende vormen van uitspraak op bezwaar zijn mogelijk: 
 het bezwaar is niet-ontvankelijk; 
 het bezwaar is ongegrond; 
 het bezwaar is gegrond; 
 het bezwaar is gedeeltelijk gegrond. 

 

Opgave 12.2 
1. Een beslissing van de Belastingdienst of UWV waartegen bezwaar kan worden ingesteld, heet 

een voor bezwaar vatbare beschikking (vbvb). 
2. Als een bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard zal de Belastingdienst of UWV niet 

inhoudelijk ingaan op het bezwaar. Het bestuursorgaan kan de eerdere beslissing dan wel 

ambtshalve herzien. 
3. Een bezwaarschrift moet door de Belastingdienst of UWV in principe binnen 6 weken 

afgehandeld worden; deze periode gaat in na de laatste dag van de bezwaartermijn. UWV kent 

ook termijnen van 13 en van 17 weken. 
4. De kosten van rechtsbijstand kunnen volgens een standaardberekening aan de belanghebbende 

worden vergoed als hij daar tijdig om heeft gevraagd en als zijn bezwaar gegrond wordt 

verklaard. 
 

Opgave 12.3 
1. De inhoudingsplichtige moet bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst. De werknemer moet 

zich tot UWV wenden, waar hij een voor bezwaar vatbare beslissing omtrent de 

verzekeringsplicht zal krijgen. 
2. Een overschrijding van de 6-weken bezwaartermijn is in sommige situaties verschoonbaar als: 

 belanghebbende de Nederlandse taal niet begrijpt; 
 belanghebbende slachtoffer is van geweldpleging of van ziekte; 
 de oorzaak van de vertraging bij de Belastingdienst of UWV ligt. 

3. De periode kan met 6 weken verlengd worden. Verder uitstel kan alleen maar met schriftelijke 

instemming van de belanghebbende. 
4. Dit is de uitspraak op bezwaar. 
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Opgave 12.4 
1. c. zowel op grond van de eigen loonaangifte als op grond van een beslissing van de 

Belastingdienst 
2.  d. Cees kan zelf bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst 
3. a. Als de Belastingdienst het bezwaar toch in behandeling neemt, kan vof Roosmalen geen 

beroep aantekenen tegen de beslissing van de Belastingdienst 
 b. De Belastingdienst heeft de mogelijkheid tot ambtshalve herziening van de beslissing 
 d. Vof Roosmalen kan bij de rechtbank beroep aantekenen tegen de niet-ontvankelijk- 

verklaring 
4. a. binnen 6 weken na de laatste dag van de bezwaartermijn, met de mogelijkheid van 

verlenging 
5.  d. tot 5 jaar na het jaar waarin de beslissing is meegedeeld 
6. c. Vandervoort krijgt automatisch uitstel van betaling voor het bedrag van € 7.000 
 

Opgave 12.5 
1.  a. een klacht indienen 
2.  c. De Belastingdienst is altijd verplicht de mogelijkheid tot beroep te vermelden 
3.  c. pro forma bewaar aantekenen 
4.  a. als aan het bezwaar volledig tegemoet wordt gekomen 
 b. als het bezwaar kennelijk ongegrond is 
 c. als het bezwaar niet-ontvankelijk is 
 d. als TamTam nv aangeeft geen hoorzitting te wensen 
5.  a. uit de inhoud van het bezwaarschrift volgt dat het bezwaar redelijkerwijs geen kans van 

slagen heeft 
 b. het tegemoetkomen aan het bezwaar bijvoorbeeld in strijd met de wet is 
 d. het bezwaar zich tegen een beslissing richt die overeenkomt met vast, door de rechter 

aanvaard beleid en er geen bijzondere omstandigheden zijn aangevoerd op grond waarvan van 

het beleid zou moeten worden afgeweken 
6.  d. Het bezwaar moet uiterlijk op de maandag erna door de Belastingdienst zijn ontvangen 
 

Opgave 12.6 
1. 

 Ambts-

halve 

herziening 

Beschik-

king 
Bezwaar Hoor-

zitting 
Niet-

ontvan-

kelijk 

Pro 

forma 

Brief waarin iemand aangeeft het 

niet eens te zijn met de 

beschikking 

  x    

Bijeenkomst waarin de 

bezwaarmaker het bezwaar kan 

toelichten 

   x   

De indiener van het bezwaar heeft 

zich niet aan de procedure 

gehouden, waardoor de instantie er 

niet inhoudelijk op ingaat 

    x  

Herbeoordeling van een beslissing, 

waarbij het ingediende bezwaar 

niet-ontvankelijk was verklaard. 

x      

Officiële brief met een beslissing 

waartegen bezwaar kan worden 

gemaakt. 

 x     

‘Voor de vorm’ ingediend 

bezwaar, om op tijd te zijn 

     x 
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2. 

 

Bezwaar bij UWV Belastingdienst 

Beschikking eigenrisicodragerschap 

werknemersverzekeringen 

 x 

Bezwaar door werkgever tegen verzekeringsplicht van een 

werknemer 

 x 

Bezwaar door een werknemer tegen verzekeringsplicht x  

Hoogte WW-uitkering x  

Naheffingsaanslag werknemersverzekeringen  x 

Te hoog bedrag in de eigen loonaangifte  x 

 

3. 

 

 Beroep Beschikking 

beslissing op 

bezwaar 

Bezwaar-

termijn 

Klacht Onge-

grond 

Rechts-

bijstand 

Brief aan de bezwaarmaker 

met de uitspraak op het 

bezwaar 

 x     

Brief aan de rechtbank als 

iemand het niet eens is met 

de uitspraak op bezwaar 

x      

De bezwaarmaker wordt in 

het ongelijk gesteld, het 

bezwaar wordt inhoudelijk 

afgewezen 

    x  

Deskundige hulp bij een 

bezwaar, bijvoorbeeld door 

een advocaat 

     x 

Periode van 6 weken om 

bezwaar te maken, ingaande 

op de dag nadat de beslissing 

bekend is gemaakt 

  x    

Uiting van ontevredenheid 

over een gedraging van 

bijvoorbeeld UWV of de 

Belastingdienst 

   x   

 

 

Opgave 12.7 
1. Nee. Er moet sprake zijn van een voor bezwaar vatbare beschikking. 
2. Nee. Deze mogelijkheid is er alleen maar voor degene die de beschikking ontvangt en voor 

eventuele andere belanghebbenden. 
3. Tegen een loonaangifte die de inhoudingsplichtige zelf heeft ingediend. 
4. Uiterlijk 6 weken na de dagtekening van de aanslag, in dit geval op 8 oktober 2022 Bij 

verzending per post wordt het bezwaar geacht op tijd te zijn als het uiterlijk op 8 oktober 2022 

is gepost en uiterlijk op 15 oktober 2022 door de Belastingdienst is ontvangen. 
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Opgave 12.8 
1. Heet en Nat moet binnen de bezwaartermijn een pro forma bezwaarschrift indienen met de 

vermelding dat het bezwaar nog wordt toegelicht. De Belastingdienst vraagt vervolgens om 

binnen 4 weken het bezwaar aan te vullen. Zo nodig kan nog 2 weken verlenging worden 

toegestaan. 
2. Een te laat ingediend bezwaar wordt niet-ontvankelijk verklaard. 

3. Ja. Het is voldoende om één bezwaarschrift in te dienen. Per onderdeel moet Heet en Nat 

aangeven wat de reden van het bezwaar is. Voor de boete geldt een soepeler regeling. Als 

alleen tegen de andere zaken onderbouwd bezwaar is aangetekend, beschouwt de 

Belastingdienst dit tevens als een bezwaar tegen de opgelegde boete. 
4. Ja. De eigenaar van Heet en Nat mag iemand anders machtigen om het bezwaarschrift in te 

dienen en tijdens de bezwaarprocedure op te treden. De Belastingdienst kan desgewenst aan de 

gemachtigde vragen om deze machtiging te tonen. Een schriftelijke machtiging is echter niet 

nodig voor een advocaat of een professioneel rechtshulpverlener. 
 

Opgave 12.9 
1. Nee. De Belastingdienst brengt geen kosten in rekening. 
2. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de bezwaartermijn afgehandeld zijn, dus uiterlijk 

op 19 november. Bij vertraging mag de Belastingdienst hier 6 weken bijtellen, dat is tot en met 

31 december. Voor verder uitstel is schriftelijke instemming van Zuivelfabriek Gezond vereist. 
3. Het horen van de belanghebbende is niet nodig: 

 als het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk is; 
 als het bezwaar kennelijk ongegrond is; 
 als Zuivelfabriek Gezond (de belanghebbende) verklaart geen gebruik te willen maken 

van het hoorrecht; 
 als volledig aan het bezwaar tegemoet wordt gekomen en andere belanghebbenden niet 

worden geschaad. 
4. Bij niet-ontvankelijkverklaring kan de Belastingdienst toch geheel of gedeeltelijk aan het 

bezwaar tegemoet komen. Maar er volgt dan een ambtshalve vermindering of teruggaaf. Het 

nadeel is dat hiertegen niet in beroep gegaan kan worden. 
5. Ja. Zuivelfabriek Gezond kan een kostenvergoeding krijgen. Voorwaarde is dat de fabriek 

hierom verzocht heeft voordat de Belastingdienst een uitspraak op het bezwaar heeft gedaan. 

Kosten worden alleen vergoed als een deskundige fiscaal-juridische bijstand heeft verleend. 

Niet de werkelijke kosten worden vergoed, maar een forfaitair bedrag, afhankelijk van de 

gevolgde procedure. 
6. Recht op vergoeding van renteschade bestaat als er een vertraging is in de afwerking van een 

vermindering of een teruggaaf die te wijten is aan de Belastingdienst en hiervoor geen 

belastingrente of invorderingsrente wordt vergoed. 
7. Zuivelfabriek Gezond kan een beroepschrift indienen bij de rechtbank. 
 

Opgave 12.10 
1. Koren kan een bezwaarschrift indienen bij het kantoor van de Belastingdienst dat bevoegd is 

voor zijn woonplaats. 
2. De loonadministratie moet 7 jaar bewaard worden na afloop van het kalenderjaar 2014. 

Vernietiging mag plaatsvinden vanaf 1 januari 2023. 
3. Ja. Oudbakken kan bezwaar aantekenen bij UWV. Het betreft de hoogte van zijn eigen 

uitkering en daarom is hij belanghebbende. 
4. Ja. B&B kan bezwaar aantekenen bij UWV. De werkgever moet 10 jaar lang deze uitkering 

betalen als er  sprake is van eigenrisicodragerschap. Als dit niet het geval is, moet B&B 

mogelijk een hogere Whk-premie betalen. Daarom is B&B eveneens belanghebbende. 
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Opgave 12.11 
1. Onjuist. Een pro forma bezwaarschrift wordt ingediend, als het niet lukt binnen 6 weken het 

voorwerk voor het in te zenden bezwaarschrift af te ronden en een gemotiveerd bezwaarschrift 

in te dienen. 

2. Onjuist. De Belastingdienst moet uitspraak doen binnen 6 weken na afloop van de 

bezwaartermijn. 
3. Juist. 
 

 

Opgave 12.12 
1. De boete en belastingrente worden door de Belastingdienst bij beschikking opgelegd. Tegen 

deze beschikkingen staat bezwaar bij de Belastingdienst open. Het bezwaar tegen de boete en 

belastingrente dient in één bezwaarschrift te worden opgenomen. 
 Belastingrente: 
 Het bezwaar tegen de belastingrente zal worden afgewezen. De belastingrente blijft bestaan 

omdat Mandekker niet zelf binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een 

loonaangifte of correctie heeft verzorgd. M.a.w. er is geen sprake van vrijwillige verbetering. 
 Boete: 
 Er is zowel sprake van een aangifteverzuim als van een betalingsverzuim. De boete voor een 

aangifteverzuim bedraagt € 68. Ingevolge het boetebesluit stelt de Belastingdienst zich 

vooralsnog terughoudend op, zodat geen aangifteverzuimboete zal worden opgelegd. 
 Er is hier geen sprake van vrijwillige verbetering. Het gaat om een situatie van gebleken 

onjuistheden. De betalingsverzuimboete kan dan hoger zijn en 10% bedragen van de 

verschuldigde belasting met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514. In dit geval 

is deze boete € 500. 
2.  Dubois Woningbeheer bv moet bij de Belastingdienst schriftelijk bezwaar maken via een 

bezwaarschrift binnen 6 weken na dagtekening van de naheffingsaanslag. 
3. Nee. De naheffingsaanslag moet worden betaald. Het bezwaarschrift schort de betaling niet 

op. Het is wel mogelijk uitstel van betaling aan te vragen. 
 

 

Opgave 12.13 
1.  Janssen bv kan bezwaar aantekenen/een bezwaarschrift indienen. 

2.  De termijn is 6 weken na dagtekening van de beslissing. 

3. Ja. Eetcafé De Mert kan een bezwaarschrift indienen. 

4.          Onjuist. Indien de laatste dag waarop nog tijdig een bezwaarschrift kan worden ingediend een   

             zaterdag, zondag of algemeen erkende feest- of gedenkdag is, dan wordt de termijn voor het      

             indienen verlengd tot de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende         

             feest- of gedenkdag is. 

5.       Juist. 

6.       Juist. 

 

 

Opgave 12.14 
1.  Juist. 

2.  Onjuist. Hensgens kan in één bezwaarschrift zowel bezwaar maken tegen de hoogte van het 

bedrag als tegen de aansprakelijkheidsstelling. 

3. Onjuist. Een verzoek tot ambtshalve herziening kan worden gedaan binnen 5 jaar na het jaar 

waarin de beslissing kenbaar is gemaakt 
4. Onjuist. Jan kan binnen 6 weken na inhouding van de loonheffing zelf een bezwaarschrift 

indienen bij de Belastingdienst. 


