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Aangifte 2022 
Oppervlakterecht

 Waarom dit formulier?

Aangifte doen
Hebt u een aangiftebrief van ons gekregen? Dan moet u altijd 
aangifte doen, ook als u over een tijdvak geen oppervlakterecht 
hoeft te betalen. Vul de aangifte helemaal in op de computer.

Voor deze aangifte hebt u het aangiftenummer nodig en de 
naam van de vergunning. Die staan in de aangiftebrief die u 
van ons hebt gekregen. 

Rond alle hoeveelheden naar beneden af op km2 en rond 
alle bedragen naar beneden af op hele euro’s.

Onderteken de aangifte en stuur deze naar: 
Belastingdienst/Rotterdam, Team olie en gas, 
Antwoordnummer 10090, 4800 VB Breda.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Betalen
Zorg dat uw betaling gelijk met uw aangifte bij ons binnen is. Maak 
het bedrag over naar rekeningnummer NL26 INGB 0000 4412 90 op 
naam van de Belastingdienst. Vermeld uw aangiftekenmerk in 
het vak ‘Omschrijving’ of ‘Mededeling’. U krijgt geen acceptgiro. 
Betaalt u van buiten de Europese Unie? Gebruik dan ook de 
BIC code ING BNL2A.

Dag van betaling
Als dag van betaling geldt de dag waarop het bedrag op onze 
rekening staat bijgeschreven.

Let op!
Bij betaling per bank moet u rekening houden 
met enkele dagen verwerkingstijd.

Bezwaar
Hebt u bezwaar tegen de belasting die u op de aangifte hebt betaald? 
Stuur ons dan uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de betaling.

1 Algemene gegevens

1a Aangiftenummer 
Zie aangiftebrief. I 1

1b Naam vergunning 
Zie aangiftebrief.

2 Gegevens wijziging

Als uw gegevens, zoals vermeld op de aangiftebrief, gewijzigd zijn, kruis dan het betreffende hokje aan en vul de juiste gegevens in.

Gewijzigde gegevens

Gegevens belasting-
consulent

https://belastingdienst.nl/privacy
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3 Berekening oppervlakterecht

3a Oppervlakte waarvoor de vergunning van kracht is. Zie de toelichting. km2

3b Verschuldigd tarief per vierkante kilometer. Zie de toelichting. €

3c Verschuldigd oppervlakterecht €

4 Ondertekening

Naam

Plaats

Telefoonnummer

Datum

Uw handtekening 
Schrijf binnen het vak.

 Toelichting bij de aangifte Oppervlakterecht

Grondslag
Oppervlakterecht wordt geheven van degene die op 1 januari houder 
is van een opsporingsvergunning voor de zeezijde,  alsmede van 
degene die op 1 januari houder is van een winningsvergunning. 
In het geval van medehouderschap wordt het oppervlakterecht 
geheven van de aangewezen medehouder.

Tijdvak
Het tijdvak waarover het oppervlakterecht wordt geheven is het 
kalenderjaar.

Heffingsmaatstaf
De heffingsmaatstaf is de oppervlakte van het gebied waarvoor 
de vergunning op 1 januari van kracht is.

Tarief
Het tarief over 2022 voor het houden van een opsporingsvergunning 
is een bedrag per vierkante kilometer volgens de hierna opgenomen 
tabel.

Het 1e tijdvak is het 1e kalenderjaar waarin de vergunning op 1 januari 
van kracht is. De volgende tijdvakken zijn de op dat kalender jaar 
volgende jaren.

Tarief over 2022

Tijdvak      Bedrag per km2
1e tot en met 6e tijdvak  € 288
7e tot en met 9e tijdvak  € 577
de volgende tijdvakken  € 865

Het tarief over 2022 voor het houden van een winningsvergunning 
is € 865 per vierkante kilometer.
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