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Convenant Allied Joint Force Command Brunssum en 
Belastingdienst over de vrijstelling van de 
motorrijtuigenbelasting voor personeel verbonden aan het 
Hoofdkwartier Allied Joint Force Command Brunssum 

Datum      3 maart 2022 



Deelnemers: 

De Staatssecretaris van Financiën, handelend in de hoedanigheid van 
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der 
Nederlanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. drs. J.M. Melsen, 
algemeen directeur Belastingdienst/Centrale administratieve processen, 
hierna te noemen: ‘de Belastingdienst’; 

en 

Chief of Staff Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum, 
gevestigd en kantoorhoudend te Brunssum, , tevens gedelegeerde 
autoriteit namens verschillende aan JFCBS verbonden militaire 
entiteiten gelegen te Nederland en vertegenwoordigd door Commodore 
G. Ruddock, DNK Air Force, DCOS Management, hierna te noemen:
‘JFCBS’;

hierna gezamenlijk te noemen: de Deelnemers, 

Overwegende dat, 

 de Belastingdienst verantwoordelijk is voor het heffen en innen
van rijksbelastingen, meer in het bijzonder de
motorrijtuigenbelasting;

 op basis van artikel 42f Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake
Rijksbelastingen er vrijstelling van motorrijtuigenbelasting kan
worden verleend voor - ten hoogste twee - motorrijtuigen die
eigendom zijn van een geprivilegieerd personeelslid van JFCBS
en militaire entiteiten verbonden aan JFCBS in Nederland en
bestemd zijn voor persoonlijk gebruik en voor de duur van hun
verblijf in Nederland;

 de Belastingdienst, om de vrijstelling te kunnen verlenen, moet
beschikken over gegevens betreffende het dienstverband van het
- daarvoor in aanmerking komende personeelsleden van JFCBS
en militaire entiteiten verbonden aan JFCBS in Nederland;

 JFCBS de Belastingdienst kan voorzien van de vereiste
informatie, betreffende het in aanmerking komend personeel,
voor de uitvoering van dit onderdeel van zijn taak;

 dat deelnemers met dit convenant afspraken maken over
samenwerking bij de uitvoering van de aan de Belastingdienst
opgedragen wettelijke taak, en dat deze afspraken met name
betrekking hebben op de inrichting van de gegevens uitwisseling
en de verantwoording daarover, passend binnen de daarvoor
geldende juridische kaders.

Spreken het volgende af, 



1 Doel 

1. Op basis van artikel 42f lid 2 van de Uitvoeringsregeling Algemene
Wet Rijksbelastingen 1994 kan aan geprivilegieerd personeelslid
van JFCBS en militaire entiteiten verbonden aan JFCBS in
Nederland -tijdens het verblijf- een vrijstelling van de
motorrijtuigenbelasting worden verleend voor maximaal twee
motorrijtuigen, welke het eigendom zijn van het bedoelde
personeelslid en welke bedoeld zijn voor het persoonlijk gebruik.

2. JFCBS verstrekt aan de Belastingdienst een opgave van, alsmede
van de mutaties in voormelde gegevens.

2 Gegevensuitwisseling 

JFCBS levert de gegevens die nodig zijn voor het heffen van de 
belasting en het verlenen van de vrijstelling.  

De gegevens die JFCBS voor elk in aanmerking komend personeelslid 
gaat leveren zijn:  

 Naam;

 Adres;

 Ingangsdatum van de belastingplicht;

 De registratienummers en -letters van het derde en volgende,
door de stafleden gebezigde motorrijtuig(en).

3 Financiële aspecten 

In de vigerende DNB/DAP zijn de Belastingdienst en JFCBS 
overeengekomen dat elk van de deelnemers de eigen kosten draagt. 
Deelnemers doen over en weer afstand van het recht om geheel of 
gedeeltelijk vergoeding van schade te eisen die voortvloeien uit of 
enigerlei verband houden met deze overeenkomst. Geen van de 
deelnemers zal rechtsvorderingen van derden tegen de andere 
deelnemer die voortvloeien uit of enigerlei verband houden met deze 
overeenkomst instellen. 

4 Bezwaarschriften 

Het behandelen van bezwaarschriften tegen een fiscaal besluit behoort 
tot de competentie van de Belastingdienst. De Belastingdienst zal de 
afhandeling van alle bezwaren op zich nemen. Als het bezwaar zich 
uitstrekt tot niet-fiscale aspecten, zal de Belastingdienst -waar nodig- in 
overleg treden met JFCBS  



5 Looptijd, Wijziging en Beëindiging 

1. Het convenant treedt in werking direct na ondertekening en zal drie
jaar geldig zijn. Na afloop van die drie jaar wordt het- telkens voor
een periode van twaalf maanden- zonder verdere formaliteiten
verlengd.

2. Elke deelnemer kan de andere deelnemer schriftelijk verzoeken het
convenant te wijzigen of op te zeggen. De wijziging behoeft de
schriftelijke instemming van beide deelnemers.

3. Deelnemers treden in overleg binnen 2 maanden nadat een
deelnemer de wens daartoe aan de andere partij(en) schriftelijk
heeft meegedeeld.

4. De wijziging en de verklaring(en) tot instemming worden als bijlage
aan het convenant gehecht.

6 Evaluatie 

Deelnemers voeren minimaal eenmaal per jaar overleg over de werking 
en de uitvoering van dit convenant. 

7 Escalatie en geschilbeslechting 

1. Indien er een geschil ontstaat tussen deelnemers over dit
convenant, trachten ze binnen een redelijke termijn in onderling
overleg tot een oplossing te komen.

2. Geschilbeslechting geschiedt uitsluitend in onderling overleg. Als de
deelnemers niet tot overeenstemming komen, kan een bindend
besluit genomen worden door de staatssecretaris van Financiën en
COM JFCBS gezamenlijk.

3. Er is sprake van een geschil indien ten minste één deelnemer –aan
de andere deelnemer hierover schriftelijk bericht.

8 Afdwingbaarheid 

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar. 

9 Toepasselijk recht 

Op dit convenant zijn Nederlands recht en ACO beleidsdocumenten van 
toepassing. De tekst van deze overeenkomst in de Nederlandse en 
Engelse taal zijn authentiek. 



10 Publicatie in Staatscourant 

1. Van de sluiting van dit convenant wordt door de Belastingdienst
mededeling gedaan in de Staatscourant.

2. De tekst van het convenant alsmede de daarbij behorende bijlagen
worden gepubliceerd op de website van de Belastingdienst.

3. Bij wijzigingen in het convenant alsmede de daarbij behorende
bijlagen vindt het eerste lid overeenkomstige toepassing.

11 Ondertekening 


