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Overzicht regelingen (bijlage bij Convenant RVO.nl en Belastingdienst) 

Regeling Route gegevens uitwisseling + toelichting Grondslag gegevensuitwisseling 

Wet Bevordering Speur- & 
Ontwikkelingswerk (WBSO)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Research & Development Aftrek 
(RDA, tot 1/1/2016)  
 

 
 
 

 
 
WBSO, ten behoeve van de 

beleidsmatige beoordeling van de 
effectiviteit van de werking van de 
afdrachtvermindering 

WBSO: RVO.nl verstrekt aan de Belastingdienst gegevens 
m.b.t. de afgegeven S&O-verklaringen. De Belastingdienst 
verstrekt aan RVO.nl de gegevens m.b.t. de toegepaste S&O-

afdrachtvermindering. 
 
Toelichting: 
Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en 
development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO 
verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-
projecten. Bijvoorbeeld voor prototypes of 

onderzoeksapparatuur. Het voordeel van de WBSO  kan 
verrekend worden via de belastingaangifte. Bedrijven dragen 
minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. 
 
RDA: RVO.nl verstrekt aan de Belastingdienst gegevens m.b.t. 
de afgegeven RDA-beschikkingen.  
 

Toelichting: 
Naast de WBSO betrof dit een fiscale regeling voor niet-
loonkosten en investeringen van R&D waarbij een aftrekpost op 

de fiscale winst werd verkregen. 
 
De Belastingdienst verstrekt aan RVO.nl geaggregeerde 

gegevens over een kalenderjaar. 
 
Toelichting: 
Inzicht krijgen in de uitwerking van die afdrachtvermindering op 
de belastingheffing, om ervoor te zorgen dat bij het vormgeven 
van het beleid ten aanzien van die afdrachtvermindering van de 
juiste aannames en parameters wordt uitgegaan.  

Gegevens over het totaal aan af te dragen loonbelasting zoals 

dit voortvloeit uit de aangiften loonbelasting in het kalenderjaar 
waarop S&O verklaringen betrekking hebben. Bij de 
laatstgenoemde gegevens wordt tevens informatie gegeven 
over het aantal S&O-belastingplichtigen dat de aftrek voor 
speur- en ontwikkelingswerk niet volledig kan benutten doordat, 
kort gezegd, daarvoor de grondslag te laag is. 

 

Art. 28 Wet vermindering afdracht 
loonbelasting en premie voor de 
volksverzekeringen (WVA) in 

samenhang met artikel 55 Algemene 
Wet inzake Rijksbelastingen (AWR). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tot 1 januari 2016: artikel 3.52a Wet 
Inkomsten Belasting (IB) in 
samenhang met artikel 55 AWR. 

 
 
 

 
 
Art. 1, eerste lid, onderdeel s, van de 

WVA, per S&O-inhoudingsplichtige als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel l, van die wet.  
Daarnaast geldt de ontheffing voor 
gegevens over het cumulatief 
geclaimde bedrag aan aftrek voor 
speur- en ontwikkelingswerk als 

bedoeld in artikel 3.77 van de Wet IB 

2001 per kalenderjaar door S&O-
belastingplichtigen als bedoeld in 
artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van 
de WVA. 
Art. 43c, 1e lid, onderdeel d van de 
Uitvoeringsregeling Awr 1994. 

Art. 43c, 2e lid, van de 
Uitvoeringsregeling Awr 1994; de 
hiervoor bedoelde gegevens worden 
verstrekt op verzoek van de Minister 
van Economische Zaken. 
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Energie Investeringsaftrek (EIA) Levering door RVO.nl aan de Belastingdienst met betrekking tot 
de meldingen voor de toepassing van de regeling. 

 
Toelichting: 
Een ondernemer die in Nederland is onderworpen aan de 
inkomsten- of vennootschapsbelasting, die investeert in 
energiebesprarende technieken en/of duurzame energie 

(technieken op de Energielijst) én die aan bepaalde 
voorwaarden voldoet, kan een percentage van het 
investeringsbedrag in mindering brengen op de winst over dat 
jaar. De ondernemer kan hiervoor een aanvraag doen bij de 
Energie investeringsaftrek. 
 

RVO.nl bepaalt of een melding in aanmerking komt voor de 
Energie investeringsaftrek en meldt de uitkomst van de 
beoordeling aan de ondernemer. Indien de ondernemer een 
verklaring krijgt, kan hij/zij deze toepassen bij de 
belastingaangifte. 

Artikel 3.42 van de Wet IB 2001 en 
de Wet op de Vennootschapsbelasting 

1969 (Vpb) in samenhang met artikel 
55 AWR. 
 
Uitvoeringsregeling Energie 
Investeringsaftrek 2001. 

Milieu Investeringsaftrek (MIA)/ 

Willekeurige Afschrijving 
bedrijfsmiddelen (Vamil) 

Levering door RVO.nl aan de Belastingdienst met betrekking tot 

de meldingen voor de toepassing van de regelingen. 
 
Toelichting: 
Ook (zie hierboven) kan een ondernemer, voor investeringen in 

milieuvriendelijke technieken (op de milieulijst), op basis van de 
Milieu Investeringsaftrek (MIA) een percentage van het 
investeringsbedrag in mindering brengen op de winst over dat 

jaar. Verder kan de ondernemer, indien de Vamil (Willekeurige  
Afschrijving bedrijfsmiddelen) van toepassing is, de investering 
willekeurig afschrijven (onder stringente voorwaarden, 
bijvoorbeeld De afschrijving dient een milieubedrijfsmiddel te 
betreffen). De ondernemer kan hiervoor een aanvraag doen bij 
de MIA/Vamil.  

RVO.nl geeft een advies aan de Belastinginspecteur ten aanzien 
van de technisch inhoudelijke beoordeling van de melding. De 

ondernemer krijgt een kopie van dit advies.  
 
 
 

Artikel 3.42 van de Wet IB 2001 en 

de Wet op de Vpb 1969 in 
samenhang met artikel 55 AWR. 
 
Meldingsregeling milieu-

investeringsaftrek 2001. 
 
Artikel 3.31 t/m 3.39 van de Wet IB 

2001. 
 
Aanwijzingsregeling willekeurige 
afschrijving en investeringsaftrek 
milieu-investeringen 2009. 
 

Uitvoeringsregeling willekeurige 
afschrijving 2001. 

 
Besluit van de staatssecretaris van 
Financiën van 7 december 2005, nr. 
CPP2005/1402M. 

Eigenwoningbijdrage; 
Koopsubsidie: Wet bevordering 
eigen woningbezit (BEW) 
 

Overdracht van inkomensgegevens van de Belastingdienst aan 
RVO.nl om de Eigenwoningbijdrage te kunnen bepalen. 
 
Toelichting: 
De Eigenwoningbijdrage, ook wel Koopsubsidie genoemd, is 
bedoeld om het eigenwoningbezit te bevorderen. De regeling 

sloot op 29 maart 2010 voor nieuwe aanvragen. Er kunnen 

Artikel 3, 3e lid, van de BEW. 
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alleen vervolgaanvragen ingediend worden  voor de volgende 
vijfjaarsperiode. 

Regeling Vermindering 
Verhuurderheffing (RVV) 

Eenmaal per jaar overdracht van gegevens van RVO.nl aan de 
Belastingdienst.  
 
Toelichting: 

Belastingplichtige verhuurders die gaan investeren in 
huurwoningen kunnen in aanmerking komen voor de Regeling 
Vermindering Verhuurderheffing (RVV). Er kan dan een fiscaal 
voordeel verkregen worden bij de bouw of verbouw van 
woningen, sloop van woningen in krimpgebieden of 
transformatie van vastgoed naar woonfunctie. Verhuurders met 

meer dan 10 woningen, waarvan de huurprijs niet hoger is dan 

de liberalisatiegrens, komen in aanmerking voor deze regeling. 
Een belastingplichtige verhuurder die via RVO.nl een definitieve 
investeringsverklaring heeft ontvangen kan het daarin 
genoemde bedrag van de heffingsvermindering in mindering 
brengen op de totaal door de verhuurder te betalen 
verhuurderheffing. Voor de controle door de Belastingdienst 

ontvangt zij van RVO.nl de informatie in het kader van de 
definitieve investeringsverklaringen van de belastingplichtige 
verhuurders. 

Artikel 55 van de AWR. 

 

Regeling betreffende de 

Natuurschoonwet 1928 (NSW) 

Gegevensuitwisseling ten behoeve van afstemming met de 

Belastingdienst.  

 
Toelichting:  
Formulieren, beschrijvingen/overzichten en bewijsstukken die 
door de belanghebbende(n) van een onroerende zaak op grond 
van artikel 7, van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 
1928, overgelegd dienen te worden om aan te tonen dat de 
betreffende onroerende zaak kan worden aangemerkt als een 

landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928. De aanvraag 
wordt gedaan bij RVO.nl. De beslissing van RVO.nl kan 
vervolgens onder andere gebruikt worden bij de 

belastingaangifte om in aanmerking te komen voor fiscale 
voordelen ten bate van de instandhouding van het landgoed. 

Indirect, als logisch uitvloeisel van 

artikel 2,  1e en 4e lid van de 

Natuurschoonwet 1928, houdende de 
bepalingen dat een NSW-verzoek 
moet worden gericht aan de Ministers 
van FIN en EZ. 

Uitvoering van het 

ontheffingenbeleid inrijverbod 
milieuzones  
 
 
 

De Belastingdienst levert kentekens van bijzondere voertuigen 

(i.h.b. circus- en kermiswagens) aan RVO.nl  
 
Toelichting: 
Kentekengegevens van circus- en kermisauto’s als bedoeld in 
artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de 
motorrijtuigenbelasting 1994 ten behoeve van de uitvoering van 

het landelijke ontheffingenbeleid inrijverbod milieuzones. 
 

Artikel 43c, 1e lid, onderdeel j, van de 

Uitvoeringsregeling Awr 1994. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0002320/HoofdstukVIII/Afdeling2/Artikel55/geldigheidsdatum_21-06-2015
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Als een kermis- of circusexploitant een registratie bij de 
Belastingdienst voor (gedeeltelijke) vrijstelling op de 

motorrijtuigenbelasting voor een voertuig heeft, dan krijgt dit 
voertuig automatisch ontheffing voor toegang tot de 
milieuzones tot het moment dat het voertuig de leeftijd van 13 
jaar heeft bereikt, gerekend vanaf de ‘Datum Eerste Toelating’. 
 

 

Landinrichting RVO.nl is verantwoordelijk voor het opleggen en innen van de 
Landinrichtingsrenste (LIR). 
 
Toelichting: 

In het kader van artikel 227 van de Landinrichtingswet worden 

uiterlijk op 1 december de nieuwe opleggingen door RVO.nl 
aangeleverd bij het Kadaster.  
Het Kadaster zal de perceelgegevens waarop een herverkaveling 
rust (gebaseerd op de Landinrichtingswet en de Wet inrichting 
landelijk gebied) leveren aan RVO.nl  
Ten behoeve van de heffing en inning van de LIR is 

overeengekomen dat de Belastingdienst hiervoor zorgdraagt.  
Het Kadaster levert als input voor de heffing gegevens aan de 
Belastingdienst. 

Artikel 227 Wet Inrichting Landelijk 
gebied in samenhang met artikel 55 
AWR. 

 


