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Wat is de Belastingdienst?

“We kunnen de Douane op elk 
moment voorzien van specifieke 
gegevens”

Ronald van Engelshoven, 
 logistiek manager 

“Je administratie moet kloppen,  
je kassasysteem moet in orde zijn. 
De rechtsvorm die je kiest, is ook 
belangrijk”

Ali Yildrum, ondernemer

“Ik heb nu geen weekend meer 
nodig voor mijn aangifte”

Yasmina Alaoui
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Wat is de Belastingdienst?

Wat is de 
Belastingdienst?

“De FIOD heeft de ICT-middelen  
in huis waarmee we snel de juiste 
forensische analyses kunnen maken”

Mirjam Mol, officier van justitie

“Voor het antwoord op vaktechnische 
vragen kan ik onder andere terecht 
op de site van de Belastingdienst”

Jaap Doorman, fiscaal dienstverlener
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Wat is de Belastingdienst?

We innen dus belastinggeld, maar keren ook toeslagen uit, als tege
moetkoming in kosten voor huur, kinderen en voor uw zorgverzekering. 
Bedrijven die goederen importeren en exporteren, kennen ons weer op  
een andere manier. De Douane hoort namelijk ook bij de Belastingdienst.

De maatschappij &  
de Belastingdienst
De meeste Nederlanders kennen ons. Hoe u met ons te maken  
krijgt, verschilt. Maar onze bekendste taak is dat we namens de  
overheid belastinggeld innen. Geld dat nodig is om de maatschappij  
te laten draaien. 

11,2 miljoen
ontvangen aangiften per jaar
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Wat is de Belastingdienst?

9 miljoen

12 miljoen

toeslagen per jaar

containers per jaar in de haven 
van Rotterdam doorlopen het 
controleproces
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Wat is de Belastingdienst?

We doen ons werk in dienst van u en alle andere Nederlandse belasting
plichtigen. U moet eenvoudig en snel aangifte kunnen doen en ons snel 
kunnen bereiken. Ook de uitkering van toeslagen moet soepel verlopen.
We willen u goed helpen als u vragen heeft. Via internet, via de 
BelastingTelefoon, aan de balie. Of via andere wegen. En bent u  
importeur of exporteur van goederen, dan streeft de Douane ernaar  
– door snel te werken – uw logistieke proces niet te verstoren. 

Bij de tijd
We willen u van dienst zijn op een manier die past bij deze tijd. Een tijd 
waarin we steeds meer digitaal doen, omdat u dat ook doet. Maar we zijn  
er scherp op dat iedereen zijn verplichtingen nakomt, de juiste gegevens 
doorgeeft en op tijd betaalt. En zo nodig schakelen we de FIOD in om fraude 
aan te pakken. De Belastingdienst is dus dienstverlenend waar het kan, 
maar streng waar het moet.

Hoe doen wij  
ons werk?
Als Belastingdienst voeren we de wet uit. Dat doen we zo doeltreffend 
en doelmatig mogelijk. Bent u als particulier of als bedrijf verplicht 
belasting te betalen, dan willen we dat u dat correct doet. 
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Wat is de Belastingdienst?

€ 11 miljard

15,3 miljoen
telefoontjes in 2012

inkomsten uit accijns per jaar
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Wat is de Belastingdienst?

Als Belastingdienst volgen we de ontwikkelingen in de samenleving op  
de voet. Veel Nederlanders zijn dagelijks online. Wij sluiten daar op aan, 
door het mogelijk te maken tal van belastingzaken veilig online te regelen. 
Een andere belangrijke reden om meer digitaal te doen, is dat we daardoor 
efficiënter kunnen werken. 

Door internet is de manier waarop veel bedrijven zaken doen, sterk 
veranderd. En voor veel Nederlanders is het gebruikelijk geworden om 
online producten uit het buitenland te bestellen. Aan ons de taak om goed 
toezicht te houden op goederenstromen die daaruit voortkomen. 

Samenwerken
We zijn ook steeds nauwer gaan samenwerken met andere instanties.  
Zo kunnen we veel belastingaangiften nu al voor een deel vooraf invullen, 
omdat we gebruik kunnen maken van gegevens die bij andere instanties al 
bekend zijn. Een ander voordeel daarvan is dat we op die manier effectief 
toezicht kunnen houden, doordat we gegevens van uitkeringsinstanties, 
arbeidsinspectie en banken bij elkaar brengen. Voor de samenleving levert 
meer samenwerking dus versterkt toezicht en betere dienstverlening op.

Ontwikkelingen
We zijn een organisatie die midden in de samenleving staat. Vanuit die 
positie zoeken we voortdurend naar manieren om onze dienstverlening 
aan burgers en bedrijven verder te verbeteren. Zo kijken we bij de 
manier waarop we burgers en bedrijven benaderen steeds scherper 
naar de belastingplichtige zelf: heeft hij door de jaren heen steeds tijdig 
en correct aangifte gedaan? Kunnen we soepel zijn, dan zijn we dat.

Wat is de Belastingdienst?8



Wat is de Belastingdienst?

71,6 miljoen
bezoeken op internet per jaar

6,1 miljoen
huishoudens hebben 24 uur per dag, 7 dagen 

per week toegang tot hun toeslaggegevens 

95%
kiest voor digitale aangifte
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Hoe werkt de 
Belastingdienst?
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Yasmina Alaoui & de Belastingdienst 
“Aangifte doen zal nooit een hobby van mij worden. Vroeger reserveerde ik een vol weekend voor de 
belastingaangifte. Met de rekenmachine en de belastingalmanak binnen handbereik voerde ik dan 
allerlei ingewikkelde berekeningen uit. De uitkomsten vulde ik dan met potlood in op het papieren 
formulier, want stel je voor dat je ergens een foutje had gemaakt. Tegenwoordig gaat alles digitaal. 
Dat alleen al levert veel tijdwinst op. Het viel mij de laatste keer op dat veel gegevens al vooraf 
waren ingevuld. Ik heb nu geen weekend meer nodig voor mijn aangifte. Al vind ik dat de digitale 
aangifte nog wel wat gebruiksvriendelijker kan worden.”

“Aangifte doen zal nooit een hobby van mij worden”
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De tijd dat Yasmina Alaoui zich een weekend lang opsloot om haar  
papieren aangifteformulier in te vullen, ligt ver achter ons. Met behulp  
van digitale middelen is aangifte doen voor haar makkelijker geworden. 
Door gegevens van andere instanties te koppelen, kunnen we de aangifte  
al grotendeels invullen voor Yasmina, die wel blij is met de vereenvoudigde 
manier van aangifte doen. “Al moet ik de gegevens die de Belastingdienst  
aanlevert, nog wel goed controleren.” 

Keurig aangifte doen
Yasmina ziet zichzelf als iemand die keurig aangifte doet. “Belasting betalen 
hoort er nu eenmaal bij, al betaal ik graag zo weinig mogelijk. Altijd voor  
1 april. Behalve die keer dat mijn man in het ziekenhuis was opgenomen. 
Toen kreeg ik trouwens uitstel, omdat ik het op tijd meldde.”

Geen overbodige controles
Controles reserveren we vooral voor degenen die het niet nauw nemen met 
de regels. We zorgen dat we goed bereikbaar zijn voor mensen die vragen 
hebben. Veel van die vragen worden beantwoord op de website of komen 
binnen bij de BelastingTelefoon. Maar met een brief of mondeling, aan de 
balie van het Belastingkantoor, kan de belastingplichtige ook bij ons terecht. 

De Belastingdienst  
als dienstverlener
We maken het burgers en bedrijven zo makkelijk mogelijk als het gaat 
om belastingverplichtingen en aanspraken op toeslagen. Dat is onze 
opdracht. Het liefst blijven we daarbij onzichtbaar. Dat is namelijk een 
teken dat we ons werk goed doen.

Hoe werkt de Belastingdienst? 14



Leren van vragen
Van de vragen die ons worden gesteld, leren we veel. Zo belde Yasmina de 
BelastingTelefoon met een vraag over specifieke zorgkosten van haar man. 
Als blijkt dat meer mensen daar mee worstelen – bijvoorbeeld doordat de 
informatie in de digitale aangifte niet duidelijk genoeg is – dan passen we 
deze informatie aan. En verder zijn er bijna elk jaar wel veranderingen in de 
belastingwetgeving. Veranderingen die gevolgen hebben voor de aangifte 
van belastingplichtigen. In dat geval communiceren we daar helder over. 
Via tv, radio en internet maar ook zoveel mogelijk ‘op de juiste plaats,  
op de juiste tijd’. Via belastingadviseurs bijvoorbeeld. Of via sociale media.

“Belasting betalen hoort er nu eenmaal bij, 
al betaal ik graag zo weinig mogelijk”

Hoe werkt de Belastingdienst? 15
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Jaap Doorman & de Belastingdienst 
“Als fiscaal dienstverlener zie ik mijzelf als de financiële huisarts van MKB-ondernemers. Ik stel de 
jaarrekeningen van cliënten op en help hen met het opzetten van een goede administratie. En ik  
geef financiële en fiscale adviezen. In dit vak veranderen de wettelijke regels voortdurend. Ik kan  
me geen jaar herinneren dat ik mijn cliënten niet heb hoeven informeren over wetswijzigingen. De 
Belastingdienst ondersteunt mij daarbij zo goed mogelijk. Zo ga ik elk jaar naar een informatiedag 
van de Belastingdienst voor intermediairs. Daarna ben ik weer op de hoogte van alle wijzigingen. 
Soms stuit ik tijdens mijn werk op vaktechnische vragen. Hiermee kan ik onder andere terecht op  
de website van de Belastingdienst.”

“Met de kennis waarmee de Belastingdienst mij voedt,  
kan ik mijn cliënten weer informeren”
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Een goed voorbeeld van samenwerking met andere partijen is die met 
fiscaal dienstverleners. Fiscaal dienstverleners vormen de  schakel tussen  
de Belastingdienst en de belastingplichtigen. Met de grote kantoren maken 
we afspraken over de inhoud en kwaliteit van hun werk. Daardoor kunnen 
zij hun klanten eerder zekerheid bieden. Want voor iedereen is het prettig 
als het in één keer goed gaat. Ook de kleinere kantoren helpen we om  
hun dienst verlening te verbeteren. Zoals het accountantskantoor van  
Jaap Doorman. “Als fiscaal dienstverlener heb je soms behoefte aan 
vakinhoudelijke ondersteuning. Dan bel ik nog wel eens met de Helpdesk 
Intermediairs. De specialisten van de Belastingdienst die ik dan aan  
de lijn krijg, kunnen me meestal goed informeren.”

Goede samenwerking
Dankzij de samenwerking met fiscaal dienstverleners als Jaap Doorman, 
maar ook met andere intermediairs zoals uitkeringsinstanties, arbeids
inspectie en banken, kunnen we steeds beter inschatten hoeveel belasting  
een belastingplichtige moet betalen. Of we komen erachter dat iemand juist 
te veel heeft betaald. Verder is samenwerking belangrijk om beter te kunnen  
controleren. De Douane trekt bijvoorbeeld samen op met andere instanties 
om controles zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Steeds vaker is die 
samenwerking internationaal van aard. Dat geldt ook voor de FIOD, want 
fraude houdt niet op bij de landsgrenzen. 

De Belastingdienst  
als spin in het web
Als Belastingdienst willen we ons werk zo effectief en efficiënt mogelijk 
doen. Daarvoor werken we steeds meer samen met andere instanties, 
binnen Nederland en daarbuiten. 

Hoe werkt de Belastingdienst? 18



Blijven investeren
Om ons werk goed te kunnen blijven doen, moeten we blijven investeren  
in onze ICT. Samen met softwareontwikkelaars en in overleg met fiscaal 
dienstverleners als Jaap, werken we daarom continu aan nieuwe techno
logieën. En aan boekhoudprogramma’s die fouten voorkomen. En  
kassaprogrammatuur die fraudebestendig is. Risico’s voorkomen is  
beter dan ze achteraf bestrijden.

“Als fiscaal dienstverlener heb je  
soms behoefte aan vakinhoudelijke 
ondersteuning”

Hoe werkt de Belastingdienst? 19
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Ronald van Engelshoven & de Belastingdienst 
“Ik ben manager Custom Competence & (Trade) Compliance bij DHL Global Forwarding. Wereldwijd 
zijn wij marktleider in lucht- en zeevrachttransport. We leven meer en meer in een 24 uurseconomie. 
Klanten verwachten van ons dat wij zendingen razendsnel op de plaats van bestemming afleveren. 
Tegelijkertijd zijn onze transporten wereldwijd aan veel veiligheidsregels onderhevig. In Nederland 
hebben we goede afspraken gemaakt met de Douane. Dankzij een goede administratie kunnen 
wij aantonen dat onze zendingen aan de wettelijke eisen voldoen en hebben wij de AEO-status 
verkregen (Authorized Economic Operator). Daardoor kunnen de douaneformaliteiten voor ons 
relatief eenvoudig verlopen. Zeker in vergelijking met bepaalde andere landen. Het contact met  
de Douane verloopt trouwens goed. Ik heb altijd te maken met één aanspreekpunt. Mijn contact-
persoon weet wat voor bedrijf we zijn en welke issues er bij ons spelen. Dat praat wel zo prettig.”

“In Nederland hebben we goede afspraken  
gemaakt met de Douane”
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Slim handhaven betekent dat we het aangifteproces structureel willen 
verbeteren. Daarom investeren we in relaties met grote ondernemers: als zij 
hun zaken goed op orde hebben, ligt er een basis voor vertrouwen. Dan 
hoeven wij minder tijd aan hen te besteden. Die tijd besteden we liever aan 
bedrijven die onze aandacht echt nodig hebben.

Specifieke gegevens
De Douane is een mooi voorbeeld van een organisatie die slim handhaaft, 
zo blijkt uit het verhaal van Ronald van Engelshoven, manager Custom 
Competence & (Trade) Compliance bij DHL Global Forwarding. “We  
hebben er geen enkel belang bij om de Douane te voorzien van onjuiste  
of onvolledige gegevens. Daarom zorgen we ervoor dat we de zaken 
administratief goed op orde hebben. We kunnen de Douane daardoor  
op elk moment voorzien van specifieke gegevens. Dit geeft de Douane 
vertrouwen in de wijze waarop we importeren en exporteren.” 

De Belastingdienst  
als toezichthouder  
en handhaver  
Behalve dienstverlener zijn we ook toezichthouder en handhaver.  
We controleren aangiftes, stiptheid van betalingen en de juistheid  
van verstrekte gegevens. We controleren ook goederen die ons land 
binnenkomen en uitgaan. Toezicht houden en handhaven doen  
we op een steeds intelligentere manier. Door samen te werken  
met andere instanties en gegevens te koppelen. Door slim gebruik  
te maken van ICT. En door vertrouwen te geven.

Hoe werkt de Belastingdienst? 22



Certificaat
DHL Global Forwarding beschikt over AEOcertificering. Kort gezegd 
betekent dit dat het bedrijf een aantoonbaar veilige en betrouwbare 
handelspartner is voor de Belastingdienst. Daardoor kunnen de douane
formaliteiten en controles sneller en eenvoudiger verlopen. Voor DHL  
is dat cruciaal, want zo hebben klanten sneller hun zendingen in huis. 

“We hebben er geen enkel belang bij  
om de Douane te voorzien van onjuiste  
of onvolledige gegevens”

Hoe werkt de Belastingdienst? 23
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Mirjam Mol & de Belastingdienst 
“Als officier van justitie zie ik de Belastingdienst als een geoliede machine die zó is ingericht dat ik 
altijd over de juiste informatie kan beschikken. Wat dat betreft heb ik niet te klagen: de samenwerking 
met de FIOD verloopt soepel. In fraudezaken moet je vaak snel handelen om strafbare feiten aan  
te kunnen tonen. Maar er moet natuurlijk wel voldoende recherchecapaciteit beschikbaar zijn.  
Soms levert dat wat discussies op, maar uiteindelijk bepalen we altijd in goed overleg wat het juiste 
moment is om tot actie over te gaan. Vaak begint het met de inbeslagname van de administratie  
en van computers. De FIOD heeft de ICT-middelen in huis waarmee we snel de juiste forensische 
analyses kunnen maken. Die analyses zijn essentieel om een zaak goed te kunnen onderbouwen.”

“Vaak begint het met de inbeslagname van  
de administratie en van computers”
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In de vijf jaar dat Mirjam Mol nu als officier van justitie in Rotterdam werkt, is zij al aardig 
wat sterke staaltjes van fraude tegengekomen. Mirjam is verbonden aan het Functioneel 
Parket. Dit onderdeel van het Openbaar Ministerie bestrijdt criminaliteit op het gebied van 
milieu, economie en fraude. 

Gestuit op gekke dingen
Strafrechtelijke fraudeonderzoeken volgen in veel gevallen na een melding van de 
Belastingdienst. Mirjam: “Vaak zijn belastinginspecteurs dan bij controle op gekke dingen 
gestuit. Zo herinner ik me een zaak van een eigenaar van een taxibedrijf met een opgegeven 
jaarinkomen dat nogal schril afstak tegen zijn wagenpark. Nadere controle wees op een 
overtuigende verdenking van fraude. Zo’n zaak wordt dan besproken in het vaste overleg 
tussen het OM en de Belastingdienst. Uiteindelijk beslist het OM dan of er een straf
rechtelijk onderzoek moet komen.”

Ingewikkelde fiscale structuren
“Een taxibedrijf dat omzet verzwijgt is één ding. Maar ik ken de FIOD natuurlijk ook  
van grote onderzoeken. Bijvoorbeeld bij ondernemingen die ingewikkelde fiscale en 
financiële structuren gebruiken om geen, of te weinig belasting te kunnen betalen.  
Ook dat zijn zaken die we als Openbaar Ministerie samen met de FIOD aanpakken.”

De Belastingdienst  
als fraudebestrijder
Naast de dienstverlenende en toezichthoudende taken heeft de 
Belastingdienst ook opsporingstaken. Die taken zijn belegd bij onze 
collega’s van de FIOD. Als blijkt dat iemand fraudeert, kan dat aanleiding 
zijn voor strafrechtelijke vervolging en verricht de FIOD een opsporings-
onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Hoe werkt de Belastingdienst? 26



“De FIOD heeft de ICT-middelen in huis 
waarmee we snel de juiste forensische 
analyses kunnen maken”

Andere instanties
Andere fraudemeldingen kunnen binnenkomen via de Douane, maar ook via instanties 
als De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten. De FIOD werkt veel samen 
met de Nationale Politie en andere opsporingsinstanties in binnen en buitenland.

Hoe werkt de Belastingdienst? 27



Ali Yildrum & de Belastingdienst 
“Als klein jongetje rende ik elke dag na school hard naar huis. Mijn vader had een kleine buurt-
supermarkt aan huis. Ik mocht hem dan helpen met allerlei klusjes. Een eigen winkel, dat wilde ik 
later ook. Twee jaar geleden is mijn droom werkelijkheid geworden. Toen opende ik mijn winkel 
in Turkse delicatessen. Ik wist dat er veel financiële zaken en belastingzaken bij kwamen kijken.  
Je administratie moet kloppen, je kassasysteem moet in orde zijn. De rechtsvorm die je kiest is  
ook belangrijk. Nu ben ik nog een eenmanszaak, maar ik ben van plan om meerdere vestigingen te 
openen. En dan loop je meer risico. Ik wil me dus goed laten adviseren of het misschien verstandig 
is om een bv te worden. Verder heb ik iemand in dienst genomen, waardoor ik nu ook een  
loonadministratie moet bijhouden. Mijn vader deed dat vroeger zelf, maar ik denk dat ik kies 
voor uitbesteden. Zo heb ik best wel wat vragen. Misschien dat ik de BelastingTelefoon maar 
eens moet bellen. Of dat ik via internet een vraag stel. Dat schijnt ook best goed te werken.”

“Je administratie moet kloppen, je kassa systeem moet in 
orde zijn. De rechtsvorm die je kiest, is ook belangrijk”

28
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Voor ondernemers als Ali Yildrum willen we een goede samenwerkings
partner zijn. “Ik besef dat een goede administratie fiscale voordelen 
oplevert. Tegelijkertijd heb ik als kleine, maar groeiende ondernemer  
wel allerlei vragen.” Wij ondersteunen hem daarbij graag. Via de afspraken 
die we met zijn branchevereniging maken en waarvan hij als kleine 
ondernemer profijt heeft. Maar ook door goed bereikbaar te zijn, als  
hij informatie nodig heeft.

Samenwerking met koepelorganisaties
“Ik doe mijn belastingaangifte niet zelf, maar besteed dit uit aan een 
belastingadviseur.” De adviseur van Ali is met zijn kantoor aangesloten  
bij een koepelorganisatie waarmee de Belastingdienst een convenant 
heeft gesloten. Hierin hebben we onder andere afgesproken dat de 
aangiften die de aangesloten leden indienen, voldoen aan de wettelijke 
eisen. Ali mag er dus op vertrouwen dat zijn aangifte in goede handen is.

De Belastingdienst  
als partner van 
ondernemers
Wij willen het ondernemers die hun verplichtingen als belastingbetaler 
goed naleven zo makkelijk mogelijk maken. Dat doen we bijvoorbeeld 
door brancheorganisaties de hand te reiken. Met hen bespreken we  
hoe we kunnen helpen om de aangiften van aangesloten ondernemers 
te verbeteren. Samen maken we afspraken om naleving van regels  
te stimuleren.

Hoe werkt de Belastingdienst? 30



Ook met andere koepelorganisaties werken we goed samen. Bijvoorbeeld 
met die in de auto en uitzendbranche. Met deze organisaties werken we 
aan een norm waarmee we kunnen beoordelen of ondernemers realistische 
belastingaangiften doen. Hiermee kunnen we nog beter optreden tegen 
ondernemers die zich niet aan de regels houden. Dit is dus in het belang  
van de goedwillende ondernemer.

“Ik wil me goed laten informeren  
of het misschien verstandig is om  
een bv te worden”

Hoe werkt de Belastingdienst? 31
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Piet Kuiper & de Belastingdienst
“Ik heb weinig met computers. Ik gebruik mijn pc eigenlijk alleen om de mailtjes van mijn bridgeclub  
te lezen en om op Facebook foto’s van mijn kleinkinderen te bekijken. Maar sinds een paar jaar doe  
ik belastingaangifte via internet. Ook de zorgtoeslag en de huurtoeslag waar mijn vrouw en ik recht  
op hebben, regel ik online. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik wel zorg dat mijn dochter dan toevallig op 
bezoek komt. Dan kan ze toch even meekijken of deze digibeet de aanvraag netjes heeft ingevuld.”

“Ook de zorgtoeslag en de huurtoeslag waar mijn  
vrouw en ik recht op hebben, regel ik online”

33



Het portaal Mijn Toeslagen van de Belastingdienst is het resultaat van  
een omvangrijke automatiseringsklus met als uitkomst een site met een 
heel persoonlijk karakter. Zo weet Piet Kuiper na te zijn ingelogd bij Mijn 
Toeslagen op hoeveel huur en zorgtoeslag zijn vrouw en hij recht hebben. 
“Maar ik heb laatst ook via internet doorgeven dat er iets in onze situatie 
was gewijzigd. De verhuurder van ons appartement had de huur namelijk 
per 1 januari verhoogd. Dat heeft gevolgen voor de toeslag.”

Veilig en robuust
Behalve Piet en zijn vrouw Stinie heeft niemand iets te maken met hun 
persoonlijke financiële gegevens. Het spreekt dan ook voor zich dat de 
beveiliging van ICTsystemen topprioriteit heeft. Net als de robuustheid.  
Zo moet onze site 24 uur per dag bereikbaar zijn, ook op piekmomenten. 
Zoals eind maart, als er miljoenen aangiftes binnenkomen. De 
BelastingTelefoon moet zonder problemen miljoenen telefoontjes per  
jaar aankunnen. En douanewerkzaamheden gaan dag en nacht door. 
Kortom: onze ICTsystemen moeten extreem schokbestendig zijn. Zo  
niet, dan valt Nederland stil. Tegelijkertijd moeten ze flexibel genoeg zijn 
om te kunnen worden aangepast. Omdat de overheid regels aanpast of 
omdat de maatschappij om nieuwe toepassingen vraagt, bijvoorbeeld op 
mobiele apparatuur. En natuurlijk moeten de systemen zó beveiligd zijn  
dat criminelen buiten de deur worden gehouden. 

De Belastingdienst  
als ict-organisatie  
Informatietechnologie wordt steeds belangrijker in alles wat de 
Belastingdienst doet. Zo is het niet moeilijk voor te stellen dat het innen 
van ruim 200 miljard aan belastingen per jaar alleen met een grote inzet 
van automatisering uit te voeren is. Hoe massaal de processen ook zijn, 
de kunst is om het voor iedereen toch zo persoonlijk mogelijk te houden.

Hoe werkt de Belastingdienst? 34



De digitale samenleving
De Belastingdienst maakt deel uit van een samenleving die steeds verder 
digitaliseert. Soms volgen we de ontwikkelingen op de voet, zoals de 
gevolgen van de toenemende handel via internet. En een andere keer lopen 
we voorop, bijvoorbeeld in het koppelen van gegevens. Ook in de toekomst 
willen we onze dienstverlening verder verbeteren door gebruik te maken 
van digitale mogelijkheden. Hoe benutten we bijvoorbeeld sociale media? 
Hoe spelen we in op de ontwikkeling op internet, waarbij iedere particulier 
importeur en exporteur kan worden? En hoe garanderen we de privacy  
van persoonlijke gegevens, als we dankzij de nieuwe mogelijkheden van  
ICT steeds beter gegevens kunnen koppelen? Het zijn vragen waar we de 
komende tijd de antwoorden op moeten vinden.

“Ik heb laatst ook via internet doorgegeven 
dat er iets in onze situatie was gewijzigd”

Hoe werkt de Belastingdienst? 35



Online
www.belastingdienst.nl

Telefonisch
BelastingTelefoon
Telefoon: 0800  0543 (gratis)

BelastingTelefoon Buitenland
Telefoon: (055) 5 385 385
Telefoon vanuit het buitenland: +31 555 385 385

BelastingTelefoon Auto
Telefoon: 0800  0749 (gratis)

BelastingTelefoon Douane
Telefoon: 0800  0143 (gratis)
Telefoon vanuit het buitenland: +31 45 574 30 31

Helpdesk Intermediairs
U kunt de Helpdesk Intermediairs bereiken  
via de BelastingTelefoon: 0800  0543

Volg ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn

Contact
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Wat is de Belastingdienst?

Deze brochure is een uitgave van:

Belastingdienst  
Centrum voor Kennis en Communicatie
Postbus 18200 | 3501 ce Utrecht
 
Augustus 2013 
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