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CONVENANT INZAKE DE OVERNAME VAN DE INNING

EN INVORDERING VAN VERONTREINIGINGSHEFFING

RIJKSWATEREN DOOR DE BELASTINGDIENST

1. INLEIDING.

Momenteel verzorgt de Belastingdienst uitsluitend de dwanginvordering van aanslagen Verontreinigings

heffing rijkswateren. Het bureau Inning verontreinigingsheffing rijlcswateren, hierna aangeduid als ‘bureau

Inning’, zendt daartoe dwangbevelen ter invordenng aan de lokale eenheden van de Belastingdienst.

Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, zal echter

de volledige inning en invordering van Verontreinigingsheffing rijkswateren onder verantwoordelijkheid van

de Belastingdienst uitgevoerd gaan worden.

De Belastingdienst heeft bij brief van de Directeur Particulieren d.d. $ april 1993, kenmerk TPM 93/470, met

de overname van de volledige inning en invordenng ingestemd.

De overname van de volledige inning en invordering wordt formeel geregeld door een wijziging van het

Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren.

Bedoelde wijziging is op 10 maart 1995 door de Ministerraad geaccordeerd.

Bij de in dit convenant opgenomen afspraken tussen Verkeer en Waterstaat en de Belastingdienst is als

uitgangspunt gehanteerd dat de wijziging van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren uiterlijk

2$ april 1995 in werking zal treden.
De feitelijke overdracht van de door de Belastingdienst benodigde gegevens t.b.v. de inning en invordering van

de tot en met 31 maan 1995 gedagtekende aanslagen vindt reeds plaats vanaf 10 april 1995.

Voor de heffing van Verontreinigingsheffing rijlcswateren blijft verantwoordelijk het Ministerie van Verkeer en

Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.
Hefflngplichtigen moeten zich voor het indienen van de aangifte, vragen over de berekening, bezwaar tegen de

aanslag, etc. blijven wenden tot het bureau Verontreinigingsheffing rijkswateren, hierna aangeduid als ‘ bureau

t’br’.

De overname van de volledige inning en invordering heeft zowel betrekking op de aanslagen, die na de

inwerkingtreding van de wijziging van het Uitvoenngsbesluit verontreiniging rijkswateren worden opgelegd,

hierna aangeduid als ‘nieuwe aanslagen’, als ook op de daarvéér opgelegde aanslagen, hierna aangeduid als

‘oude aanslagen’.
Tussen beide partijen zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de overdracht van de oude aanslagen (zie

bijlage 1 bij dit convenant) en de werkwijze ten aanzien van de nieuwe aanslagen.

De directies en eenheden van de Belastingdienst zijn, voorzover voor hen van belang, omtrent de overdracht

van de oude aanslagen en de werkwijze ten aanzien van de nieuwe aanslagen getnformeerd.

Voor wat betreft de hiervoor bedoelde afspraken tussen Verkeer en Waterstaat en de Belastingdienst kan dan

ook voor een belangrijk deel mede worden verwezen naar de als bijlage 2 bij dit convenant opgenomen voor

scbriftgeving voor de Belastingdienst.

In de ven’olgparagrafen van dit convenant komen afspraken aan de orde, die niet in de bijlagen 1 en 2 zijn

opgenomen. Deze afspraken hebben betrekking op de aanslagbiljetten en venninderingsbeschilddngen, de

geautomatiseerde uitwisseling van gegevens, het SoFi-nummer en de financiële afwikkeling.

2. AANSLAGBUJFTEN EN VERMINDER1NGSBESCHKINGEN.

De aanschaf en het beheer van de ndgbijetten wordt door de Belastingdienst verzorgd.

De Directie Particulieren te Utrecht treedt daarbij op als portefeuillehouder.

De Belastingdienst vervaardigt (beprint) de biljetten voor alle nieuwe aanslagen, met uitzondering van die voor

de pen-aanslagen en de duplicaat-ranslagbiljeuen, en bezorgt deze ter post.

Het bureau Vhr beprim de biljetten van de pen-aanslagen, ven’aardigt zonodig duplikaat-aanslagbiljetten en

bezorgt deze ter post. Het bureau Vhr kan, door tussenkomst van de hiervoor genoemde portefeuillehouder,

bij de Belastingdienst aanslagbiljenen verkrijgen.
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De lay-out, voorbedrukte teksten en de te printen teksten van het aanslagbiljet zijn in overleg vastgesteld.

Toekomstige wijzigingen hierin kunnen slechts na toestemming van beide partijen worden uitgevoerd.

Voor de werkzaamheden die de Belastingdienst uitvoert m.b.t. de vervaardiging en verzending van de aan

slagbiljerten wordt een bedrag ad f 10,- per aansiagbiljet aan Verkeer en Waterstaat in rekening gebracht.

Indien het door de Belastingdienst beheerde automatiseringssysteem Ib.v. de vervaardiging van de aanslagbil

jetten in de toekomst op verzoek van Verkeer en Waterstaat moet worden gewijzigd fn.a.v. wetswijziging,

wijziging of uitbreiding van de op aanslagbiljetten te printen gegevens, etc.) zullen de daarmee gemoeide

kosten aan Verkeer en Waterstaat in rekening worden gebracht.

De aanschaf het beheer, het beprinten en het ter post bezorgen van de verminderingsbeschikldngen voor zowel

de oude als nieuwe aanslagen wordt door het bureau Vbr uitgevoerd.

De voorbedn±te tekst, die op de achterzijde van de verminderingsbeschiltiting is opgenomen, is in overleg

tussen beide partijen vastgesteld.
Toekomstige wijzigingen hierin kunnen slechts na toestemming van beide partijen worden uitgevoerd.

De presentatie van het aanslagnummer, zoals dat voor de nieuwe aanslagen wordt gebruikt op aanslagbijenen,

vermindcringsbeschikkingen en alle andere door de Belastingdienst en het bureau Vhr te vervaardigen

bescheiden, wijkt af van die bij de geautomatiseerde uitwisseling van aanslag- en vermindenngsgegevens

tussen Verkeer en Waterstaat en de Belastingdienst, d.w.z. hefflngsjaar met 1 positie in plaats van 2 posities.

De presentatie van het aanslagnummer op aanslagbiljetten, verminderingsbeschilddngen en andere bescheiden

is )OC0C.)OC)0OCX)OC)OCOÇ waarbij achtereenvolgens

)OOCX.)DC.)OCX = SoFi-nummer van hefflngplichtige

X = middel (standaard de letter
= hefflngsjaar (bijv. 1994 is 4) en soort aanslag

X)CCX = volgnummer (2 posities) en standaard de cijfers 02.

3. DE GEAUTOMATISEERDE UITWISSELLNG VAN GEGEVENS.

Het bureau Vhr verstrekt de gegevens van de nieuwe aanslagen en van de daarop verleende verminderingen op

een geautomatiseerd medium aan de Belastingdienst\Centrale heffingsadministratie particulieren (Chp).

De specificaties m.b.t. deze geautomatiseerde aanlevering (mci. die van de door de Chp terug te melden

gegevens) zijn in overleg vastgesteld en opgenomen in het bij de Belastingdienst\Automaüseringscentrum in

beheer zijnde documentatie-systeem BDS, boek 21$.
Het bureau Vhr is in de distribuüelijst van BDS-boek 218 opgenomen.

Naast genoemde specificaües in het documentatie-systeem BDS, zijn er aanvullende afspraken gemaakt ten

aanzien van de aanlevering en verwerking van de op geautomatiseerde wijze uit te wisselen gegevens.

Deze afspraken zijn als bijlage 3 bij dit convenant gevoegd.

Hierbij wordt nog opgemerkt dat deze afspraken naar aanleiding van de in april 1995 geplande eerste geauto

matiseerde gegevensuitwisseling in produktie-omgeving zonodig zullen worden bijgesteld.

4. IT SOFI-NUMMER

Door het Ministerie van Financiën is aan Verkeer en Waterstaat toestemming verleend om in het kader van de

overname van de inning en invordenng van Verontreinigingsheffing rijlcswateren door de Belastingdienst, het

SoFi-nummer van de hefflngplichtigen in de hefflngsadministraüe van het bureau Vhr opte nemen.

Het gebruik van het SoFi-nummer door bureau Vhr is opgenomen in het reglement ter bescherming van de

persoonlijice levenssfeer dat Verkeer en Waterstaat voor de betreffende administratie heeft opgesteld.

Het bureau Vhr kan, indien een verzoek aan een hefflngplicbtige om opgaaf van zijn SoFi-nummer niet het

gewenste resultaat oplevert, bij de kompetcnte belastingeenheid schriftelijk het SoFi-nummer van een

hefflngplichüge verffiren c.q. opvragen.
Onder toepassing van de daarbij geldende beleidsvoorschriften zal de kompetente beiastingeenheid zonodig een

SoFi-nummer aan een hefflngplichtige toekennen.
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5. FLNANCIELE AFWIXKELING.

Met betrekking tot de financiële afwikkeling zijn de volgende afspraken gemaakt:

A. Bepalen van het openstaande bediag op de oude aanslagen.

Zowel het bureau inning als de lokale eenheden van de Belastingdienst vervaardigen per 31 maart 1995 een

overzicht met de opdat moment openstaande aanslagen, waarvoor reeds een dwangbevel bij de Belasting

dienst aanwezig is, en zenden dit toe aan:
Belastingdienst\Centrale Concern Administratie 0 S - 6 o 6 0

La.v. de heer C. Pieterse
Postbus 780
7400 AT DEVENTER CJoe, Ö3 - ,-
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Van de geleidenota’s, die bij de in april 1995 nog over te dragen oude aanslagen worden gevoegd, zenden

zowel het bureau Inning als de lokale eenheden van de Belastingdienst een kopie naar het bovenstaande adres.

De Centrale Concern Administratie vergelijkt de van het bureau lnning ontvangen bescheiden met die van de

lokale eenheden. Indien er verschillen aanwezig zijn, dan wordt e.e.a. afgestemd met Verkeer en Waterstaat.

Uiterlijk 15 mei 1995 wordt het totaal openstaande bedrag op de oude aanslagen, waarvoor de Belastingdienst

de inning en invordering voortzet, definitief vastgesteld en in een door beide partijen te ondertekenen overeen

komst vastgelegd.

5. Verrekening van geïnde en uitbetaalde bedragen.

Het saldo van de door de Belastingdienst na 1 april 1995 geinde en uitbetaalde bedragen Verontreinigingshef

fing rijkswateren en het saldo van de daarbij in rekening gebrachte en vergoede (invordenngs)rente wordt

maandelijks verrekend met Verkeer en Waterstaat.

De Belastingdienst\Centrale Concern Administratie neemt daartoe de betreffende gegevens op in de maande

lijkse verantwoording t.b.v. Rijlcshoofdboekhouding. Als bijlage hij deze verantwoording zal een boekingsstuk

VBR worden opgemaakt, waarmee Rijkshoofdboekhouding de daadwerkelijke verrekening via de rekening-

courant kan uitvoeren.

Uiterlijk de achtste werkdag na afloop van een kalendermaand zal de Centrale Concern Administratie een

overzicht m.b.t. de maandelijkse verantwoording toezenden aan Verkeer en Waterstaat.

Als bijlage 4 is de lay-out van dit overzicht opgenomen.

De maandelijkse verantwoording zal door een tweetal gemachtigden bij de Centrale Concern Administratie

worden ondertekend.

De maandelijkse verantwoording over de maand december valt uiteen in een tweetal onderdelen.

Naast een reguliere verantwoording uiterlijk de achtste werkdag, wordt er op de tweede werkdag in januari een

voorlopige verantwoording aan Verkeer en Waterstaat toegezonden.

C. Overzicht van de stand en het verloop van de invordering.

Na afloop van elke kalendennaand wordt, eveneens uiterlijk de achtste werkdag, een overzicht aan Verkeer en

Waterstaat verstrekt, waarin de stand en het verloop van de invordering m.b.t. de nieuwe aanslagen Veront

reinigingsheffing rijkswateren is opgenomen. Dit overzicht wordt zowel met cumulatieve als niet-cumulatieve

maandgegevens opgemaakt en is gespeciflceerd per hefflngsjaar.

Als bijlagen 5 en 6 zijn de lay-outs van deze beide overzichten opgenomen.

Voor wat betreft de oude nl2gen wordt een dergelijk overzicht na afloop van elk kalenderkwanaai toege

zonden. Dit overzicht bevat de cumulaüeve kwanaaigegevens en is niet gespecificeerd per heffingsjaar.

Als bijlage 7 is de lay-out van dit overzicht opgenomen.

D. Jaarverslag.
Uiterlijk de twintigste werkdag na afloop van het kalenderjaar zendt de Centrale Concern Administratie een

zogenaamde overloopstaat toe aan Verkeer en Waterstaat (zie bijlage 8).

De Centrale Concern Administratie vervaardigt ten behoeve van Rijkshoofdboekhouding een afzonderlijk

verrekenstuk net betrekking tot het bedrag van de overloop.



De overloopstaat vormt tesamen met de volgende bescheiden het jaarverslag: 
• een overzicht van de stand en het verloop van de invordering over het betreffende kalenderjaar;
• een overzicht van het aantal en het totaal openstaande bedrag, gespecificeerd naar ouderdom van de aanslag
(0 - 6 maanden, 6 -12 maanden en ouder dan 1, maanden), van de per 31 december openstaande aanslagen;
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• een opgave van de in het afgelopen kalenderjaar door de Belastingdienst vervaardigde aanslagbiljetten en de
daarvoor aan Verkeer en Waterstaat in rekening te brengen kosten (zie ook E hierna).
Een eerste versie van deze overzichten c.q. opgave wordt uiterlijk 1 februari na afloop van het kalenderjaar aan
Verkeer en Waterstaat verstrekt.
Het jaarverslag, dat tevens een goedkeurende verklaring van de Interne Acountantsdienst Belastingen zal
bevatten, wordt uitcrliJ"k 1 april na afloop van het kalenderjaar aan Verkeer en Waterstaat toegezonden.

E. Verrekening van de kosten per aanslagbiljet.

De verrekening van de in paragraaf2 genoemde kosten ad f 10,= per aanslagbiljet vindtjaarliJlcs plaats in de 
maand januari en heeft betrekking op het afgelopen kalenderjaar. 
De Centrale Concern Administratie maakt hienoe een afz.onderliJ'k verrekenstuk op, waarmee RiJlcshoofdboek
bouding de verrekening via de rekening-courant kan uitvoeren. 

De onder B. Lm. E. genoemde bescheiden ten behoeve van Verkeer en Waterstaat worden toegezonden aan: 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Hoofddirectie Rijkswaterstaat 
afd. D.F. t.a.v. de Controller 
Postbus 20906 
2500 EX 's-GRA VENHAGE 

's-Gravenhage, 27 maan ;J-

DE MINISTER VAN 
namens deze, 
De Directeur-Generaal van 
namens deze, 
De Divisie-controller, 

drs. N. Parlevliet. 

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN, 
namens deze, 
De Directeur-Generaal der Belastingen, 
namens deze, 
De Directeur Planning, Financien en Control, 

' 

/ 

mr. P. W. de Kam. 


