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De verklaring van de Belastingdienst 

T.H. Chen 

Een van de bewijsstukken die aanbestedende diensten kunnen opvragen bij de winnende 

inschrijver is de verklaring van de belastingdienst dat de ondernemer aan zijn 

betalingsverplichtingen heeft voldaan. De procedure voor aanvraag en afgifte van een 

dergelijke verklaring is niet wettelijk geregeld en wordt alleen beschreven in beleidsregels 

en interne instructies van de belastingdienst. Dit brengt het risico van ongelijke 

behandeling met zich, terwijl onduidelijk is welke beroepsmogelijkheden een ondernemer 

heeft aan wie geweigerd wordt een dergelijke verklaring af te geven. 

Inleiding 

Artikel 2.89 lid 3 Aanbestedingswet 2012 bepaalt dat de ondernemer kan aantonen dat de 

uitsluitingsgrond wegens het niet betalen van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen 

niet op hem van toepassing is door middel van een verklaring van de belastingdienst. In 

artikel 46 Bao werd vermeld dat die verklaring door de ontvanger onder wie de gegadigde 

ressorteert wordt afgegeven. Het Besluit overheidsaanbestedingen van 4 juni 1993 

verklaarde overigens de inspecteur als bevoegde instantie voor het afgeven van de 

verklaring. Dat is een beetje vreemd omdat de inspecteur alleen de aanslag oplegt, terwijl 

de invordering gebeurt door de ontvanger en laatstgenoemde dus eerder aangewezen is 

om het betalingsgedrag van een belastingplichtige te beoordelen. 

Het is duidelijk dat de verklaring van de belastingdienst een belangrijk document is. 

Immers, het weigeren van afgifte ervan leidt er met grote waarschijnlijkheid toe dat de 

betreffende ondernemer wordt uitgesloten van selectie respectievelijk gunningbij 

overheidsaanbestedingen. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat de procedure 

omtrent de afgifte van de verklaring omkleed is met wettelijke waarborgen voor de 

aanvrager. In de aanvraagformulieren op de website van de belastingdienst is daaromtrent 

evenwel niets te vinden. Na een Wob-verzoek aan het ministerie van Financiën werd het 

verbazingwekkende antwoord gegeven dat er geen enkele wettelijke basis voor de 

verklaring is. Een merkwaardig antwoord aangezien de aan het ministerie gestelde vraag 

was of er behalve de Aanbestedingswet 2012 nog een andere wettelijke basis voor de 

verklaring was. Het ministerie is zich dus niet bewust van het feit dat het met die verklaring 

uitvoering geeft aan artikel 2.89 lid 3 Aanbestedingswet 2012. 

Drie soorten verklaringen 

De procedure voor aanvraag van de verklaring is eenvoudig. Op de website van de 

belastingdienst zijn aanvraagformulieren te vinden die men kan invullen, printen, 

ondertekenen en opsturen naar het belastingkantoor waaronder de belastingplichtige valt. 

Dit laatste betekent dat er geen centraal onderdeel van de belastingdienst is dat alle 

aanvragen afhandelt, wat het risico van ongelijke behandeling uiteraard sterk vergroot. 

Dat risico is beduidend kleiner bij de behandeling van aanvragen voor een 

gedragsverklaring aanbesteden die worden behandeld door één centraal orgaan, de onder 

het ministerie van Veiligheid en Justitie vallende Dienst Justis. Het spreekt vanzelf dat de 

belastingdienst als overheidsorgaan het gelijkheidsbeginsel, dat verankerd is in artikel 1 

Grondwet, in de praktijk moet toepassen. 

 

Er bestaan drie soorten verklaringen van de belastingdienst: 

www.chenadvies.nl


 
 
 

www.chenadvies.nl  2 
 

1. Verklaring inzake nakoming fiscale verplichtingen;  

2. Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid; en 

3. Verklaring betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid. 

Deze verklaringen zien op de volgende betalingsverplichtingen: 

Fiscale 

verplichtingen 

Inlenersaansprakelijkheid Ketenaansprakelijkheid 

alle soorten belasting omzetbelasting en 

loonbelasting 

loonbelasting 

andere vorderingen premies werknemers- en 

werkgeversverzekeringen 

premies werknemers- en 

werkgeversverzekeringen 

 

Voor de verklaringen 2 en 3 is één formulier beschikbaar, waarin men kan aanvinken welke 

verklaring gewenst wordt. Het is weinig zinvol om beide verklaringen aan te vragen omdat 

de tweede verklaring de derde omvat. Het is merkwaardig dat het bovenstaande overzicht 

niet in een wet of amvb te vinden is. Alleen in de beleidsregels van de Leidraad Invordering 

20081 en een interne Instructie2 worden regels met betrekking tot de verklaringen 

geformuleerd. Die regels kunnen van de ene dag op de andere gewijzigd worden door een 

besluit van de Staatssecretaris van Financiën. Het feit dat van de genoemde Instructie 

supplement 42 op de website van de Belastingdienst staat, laat zien dat deze vele malen 

gewijzigd is (aangenomen dat men bij supplement 1 is begonnen te tellen en geen 

nummers heeft overgeslagen).  

Verwarrend is dat de Leidraad spreekt over "Verklaring inzake nakoming fiscale 

verplichtingen" terwijl in het aanvraagformulier de term "Verklaring betalingsgedrag 

nakoming fiscale verplichtingen". Er is een subtiel verschil tussen deze twee benamingen: 

op grond van de Leidraad zou men kunnen denken dat het gaat om de vraag of aan de 

fiscale verplichtingen is voldaan op het moment van afgifte, terwijl het woord "gedrag" 

veeleer de suggestie heeft meer dan slechts een momentopname te zijn. Het woord 

'betalingsgedrag' suggereert immers dat de ontvanger niet alleen naar één bepaald 

moment kijkt, maar een langere periode in ogenschouw neemt. Maar hoe lang is die 

periode dan? Het lijkt toch bepaald onredelijk om aan een ondernemer die tien jaar geleden 

een keer een dag te laat de loonheffingen betaald heeft afgifte van de verklaring te 

weigeren. 

Uit de tabel wordt duidelijk dat alleen de Verklaring inzake nakoming fiscale verplichtingen 

voldoet aan de eisen van de Aanbestedingswet 2012. Immers, artikel 2.87 lid 1 sub d 

noemt de volgende uitsluitingsgrond: "heeft niet voldaan aan verplichtingen [...] met 

betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen". Deze formulering 

slaat kennelijk op alle belastingen. Als dat niet het geval zou zijn, is niet duidelijk waarom 

het dan juist om loonbelasting en omzetbelasting zou moeten gaan. Waarom zou betaling 

van bijvoorbeeld vennootschapsbelasting en wegenbelasting uitgezonderd zijn in de 

Aanbestedingswet 2012? Dat zou dan toch op zijn minst in de Memorie van Toelichting bij 

het wetsvoorstel zijn vermeld. Het is echter de vraag of een aanbestedende dienst zich 

realiseert dat de winnende inschrijver aan betalingsverplichtingen van alle belastingen 

moet hebben voldaan. Misschien neemt hij ten onrechte genoegen met een van de andere 

twee verklaringen.  

 

                                                           
1 Bijlage bij besluit van 12 juni 2008, nr. CPP2008/1137M, Stcrt. nr. 122, 173 pagina's. 
2 Instructie invordering en Belastingdeurwaarders Versie 1, supplement 42, 16 juli 2013, te vinden 
op www.belastingdienst.nl, 948 pagina's. 
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De enige plaats waarover iets omtrent deze voor aanbestedende diensten belangrijke 

verklaring vermeld wordt, is de in voetnoot 1 genoemde Leidraad Invordering 2008 en de 

in voetnoot 2 genoemde Instructie. Artikel 1.1.12 van de Leidraad luidt als volgt: 

"Op verzoek van de belastingschuldige of zijn gemachtigde geeft de ontvanger 

een verklaring af, dat op dat moment geen belastingaanslagen of andere 

vorderingen openstaan waarvan de invordering aan de ontvanger is opgedragen. 

Tevens verklaart de ontvanger desgevraagd dat zich in het verleden – voor wat 

betreft de invordering – geen moeilijkheden hebben voorgedaan. In de verklaring 

kan de ontvanger nadere bijzonderheden vermelden.  

De ontvanger zendt de verklaring aan het adres van de belastingschuldige of 

reikt deze aan hem uit. Toezending of uitreiking aan een ander dan de 

belastingschuldige blijft achterwege, tenzij de ontvanger zich ervan heeft 

overtuigd dat die ander tot ontvangst van de verklaring bevoegd is." 

De Instructie bevat ongeveer dezelfde tekst, met als belangrijkste verschil dat op pagina 

7 het criterium voor afgifte van de verklaring als volgt wordt beschreven: "[...] dat er op 

het moment van de aanvraag geen belastingaanslagen of andere vorderingen openstaan".  

 

De Leidraad spreekt over 'dat moment', welke onduidelijke formulering lijkt te slaan op het 

moment van afgifte. Op dit punt is de Instructie duidelijker door expliciet vast te leggen 

dat het gaat om het moment van aanvraag. Het is zeer de vraag of deze onduidelijke en 

tegenstrijdige regels in de praktijk op een uniforme wijze worden toegepast. Leidraad en 

Instructie bevatten verder in het geheel geen regels omtrent de afgifte van deze verklaring. 

Voor aanbestedende diensten is interessant dat zij in de aanbestedingsstukken kunnen 

eisen dat de verklaring tevens vermeldt dat zich in het verleden geen moeilijkheden hebben 

voorgedaan. Daarbij spelen twee problemen een rol: nergens is gedefinieerd wat onder 

'moeilijkheden' wordt verstaan en niet duidelijk is hoe ver het verleden teruggaat. Bij dit 

laatste zou men verwachten dat de wetgever bepaalt dat bijvoorbeeld niet verder dan vier 

jaar in het verleden wordt teruggegaan, naar analogie van de termijn voor de 

Gedragsverklaring Aanbesteden.3 

 

Beleidsregels 

Van belang is dat de procedure voor aanvraag en afgifte van de verklaring alleen 

beschreven wordt in een beleidsregel. Volgens artikel 1:3 lid 4 Awb is een beleidsregel het 

volgende:  

"Onder beleidsregel wordt verstaan: een bij besluit vastgestelde algemene regel, 

niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van 

belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij 

het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan." 

Volgens artikel 4:83 Awb moet de beleidsregel zo mogelijk het wettelijke voorschrift 

vermelden waar de beleidsregel betrekking op heeft. De Leidraad invordering 2008 noemt 

uiteraard de Invorderingswet 1990 als basis voor de beleidsregels. Maar het wettelijke 

voorschrift dat artikel 1.1.12 van de Leidraad uitlegt, kan alleen artikel 2.89 lid 3 van de 

Aanbestedingswet 2012 zijn, dat de belastingdienst de bevoegdheid geeft tot het afleggen 

van de verklaring. Omdat beleidsregels en interne instructies geen algemeen verbindende 

voorschriften zijn, is er geen hiërarchie tussen beide, zoals die wel bestaat tussen Europese 

richtlijn, wet en amvb. De ontvanger kan dus naar eigen inzicht de Leidraad volgen en de 

                                                           
3 Artikel 4.8 Aanbestedingswet 2012. 
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aanvraag beoordelen naar de toestand op de datum van afgifte, dan wel de Instructie die 

duidelijk vermeldt dat het gaat om de toestand op de datum van aanvraag. Voor de hand 

ligt dat hij zal kiezen voor het laatste en het is zeer de vraag of in dat geval een 

belastingplichtige aan wie afgifte wordt geweigerd met enig kans op succes in bezwaar en 

beroep kan stellen dat de Leidraad in dezen voorrang heeft. Een probleem hierbij is ook 

dat volgens artikel 4:84 Awb het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft om af te wijken 

van een beleidsregel, al is onduidelijk of die afwijking ook ten ongunste van de betrokkene 

kan zijn.4 Het is ook niet duidelijk of de rechter mag toetsen aan een beleidsregel. Soms 

is dat het geval, maar er bestaan ook beleidsregels die zich aan rechterlijk toezicht 

onttrekken.5 Aldus is onduidelijk of tegen de weigering om de verklaring af te geven een 

effectief rechtsmiddel openstaat. 

Wel of geen beschikking? 

Een belangrijke regel is artikel 35.12.8 van de Leidraad dat vermeldt dat de weigering om 

een Verklaring betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid af te leggen een beschikking is die 

gemotiveerd moet worden. Tegen deze weigering staat dus bezwaar en beroep open. 

Krachtens artikel 34.7 van de Leidraad geldt deze regel ook voor de Verklaring 

betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid, maar voor de Verklaring betalingsgedrag 

nakoming fiscale verplichtingen ontbreekt deze verwijzing. De wetgever zou toch zeker de 

weigering om een dergelijk belangrijk document af te geven moeten aanmerken als een 

beschikking waartegen bezwaar en beroep mogelijk is. Zeer verwarrend in dit verband is 

overigens de volgende zin op pagina 555 van de Instructie, die handelt over de Verklaring 

betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid: "De verklaring van betalingsgedrag is géén 

beschikking zoals de Awb die kent." Op dit punt zijn de Leidraad en de Instructie in 

tegenspraak met elkaar. Ook als de Leidraad voorrang zou hebben boven de Instructie, is 

wel de kans aanwezig dat in de praktijk een ontvanger conform de Instructie handelt, zeker 

in het geval van weigering van afgifte van een Verklaring inzake nakoming fiscale 

verplichtingen, waaromtrent de Leidraad niets regelt. 

Geen 'moeilijkheden' 

De belastingplichtige kan verzoeken te verklaren dat zich in het verleden wat betreft de 

invordering geen moeilijkheden hebben voorgedaan. Onduidelijk is echter wat dat precies 

betekent. Het begrip 'moeilijkheden' kan immers op vele manieren geduid worden. Valt 

bijvoorbeeld het één dag te laat betalen van een aanslag al daar onder? En hoe zit het met 

het treffen van een betalingsregeling, het doen van een onjuiste aangifte, het opleggen 

van een ambtshalve aanslag die later vernietigd wordt, het bezwaar maken tegen een 

aanslag? Merkwaardig is dat de formulieren waarmee de verklaring betalingsgedrag moet 

worden aangevraagd niet de mogelijkheid bieden om aan te vinken dat de aanvrager 

verzoekt tevens te verklaren dat zich in het verleden geen moeilijkheden hebben 

voorgedaan. Een belastingplichtige die niet de Leidraad Invordering 2008 grondig 

bestudeerd heeft, wordt dus niet gewezen op die mogelijkheid. Over de aanwezigheid van 

'moeilijkheden' bij het betalingsgedrag bevatten de Leidraad en de Instructie diverse regels 

in verband met de verklaringen betreffende inleners- respectievelijk 

ketenaansprakelijkheid. Niet ondenkbaar is dat in de praktijk dergelijke regels naar 

analogie - maar zonder enige wettelijke basis - worden toegepast bij afgifte van de 

Verklaring inzake nakoming fiscale verplichtingen.  

                                                           
4 H.D. van Wijk, W. Konijnenbelt, R. van Male, Hoofdstukken van bestuursrecht, 15e herziene druk, 

Reed Business, Amsterdam 2011, p. 227. 
5 H.D. van Wijk, o.c. p. 226. 
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Een eerste aanwijzing daarvoor is zoals hierboven vermeld te vinden in de benaming van 

die verklaring: waar de Leidraad spreekt over een "Verklaring inzake nakoming fiscale 

verplichtingen", daar wordt in de Instructie en in het aanvraagformulier evenals in het 

aanvraagformulier het woord "betalingsgedrag" in de benaming gebruikt, zoals de Leidraad 

ook spreekt over "Verklaring betalingsgedrag uitlener" (art. 34.7) respectievelijk 

"Verklaring betalingsgedrag onderaannemer" (art. 35.12.1). Voor die laatste twee 

verklaringen bevatten Leidraad en Instructie regels die het begrip 'moeilijkheden' enigszins 

in een kader plaatsen. Zo spreekt de Leidraad in artikel 35.1.3 over "een verzoek om uitstel 

van betaling van een belastingaanslag in verband met betalingsmoeilijkheden" en spreekt 

de Instructie op diverse plaatsen over betalingsmoeilijkheden respectievelijk financiële 

moeilijkheden zonder die begrippen nader te definiëren. Met betrekking tot de 

inlenersaansprakelijk vermeldt de Instructie op pagina 537 het volgende: 

"De ontvanger kan 2 soorten verklaringen aan de uitlener geven: een schone 

verklaring en een voorbehoudverklaring. 

De ontvanger geeft een schone verklaring af als: 

- de volgens aangifte verschuldigde loonheffingen en de nageheven loonheffingen 

zijn betaald 

- tot het bedrag van de verschuldigde belastingaanslag(en) zekerheid is verstrekt 

De ontvanger geeft een voorbehoudverklaring af als: 

- de volgens aangifte verschuldigde loonheffingen en de nageheven loonheffingen 

zijn betaald, behalve de bedragen waarvoor uitstel van betaling is verleend omdat 

een bezwaar, beroep of hoger beroep is ingediend. 

- de volgens aangifte verschuldigde loonheffingen en de nageheven loonheffingen 

zijn betaald, behalve de bedragen waarvoor door liquiditeitsproblemen een 

betalingsregeling is afgesproken. En als hieraan tot het tijdstip van afgifte van de 

verklaring wordt voldaan." 

Aannemelijk is dat in geval van grotere moeilijkheden dan hierboven genoemd bij de 

voorbehoudverklaring er geen verklaring wordt afgegeven, maar helemaal zeker lijkt dit 

niet. Wanneer deze instructie ook toegepast zou worden op de Verklaring inzake nakoming 

fiscale verplichtingen, dan handelt de belastingdienst in strijd met de Aanbestedingswet 

2012. Immers, wanneer de belastingplichtige in plaats van te betalen zekerheid heeft 

gesteld voor die betaling, dan is de logische conclusie dat hij niet aan zijn 

betalingsverplichting heeft voldaan door in plaats van te betalen zekerheid te stellen. 

Toepassing van deze regels op de Verklaring nakoming fiscale verplichtingen zou ook 

kunnen plaatsvinden door 'geen moeilijkheden' gelijk te stellen aan de schone verklaring 

en 'moeilijkheden' aan een voorbehoudverklaring. Er is geen enkele mogelijkheid te 

achterhalen hoe ontvangers in de praktijk de regels uitleggen. Wat moet de aanbestedende 

dienst doen, wanneer door de winnende inschrijver een verklaring is ingediend die vermeldt 

dat uitstel van betaling is verleend wegens bezwaar, beroep of hoger beroep? De 

aanbestedende dienst moet dan artikel 25 lid 1 Invorderingswet 1990 interpreteren, dat 

als volgt luidt: 

"De ontvanger kan onder door hem te stellen voorwaarden aan een 

belastingschuldige voor een bepaalde tijd bij beschikking uitstel van betaling 

verlenen. Gedurende het uitstel vangt de dwanginvordering niet aan, dan wel wordt 

deze geschorst." 
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Is er nu wel of niet een betalingsverplichting gedurende het uitstel? Een mogelijke 

redenering zou zijn: tijdens het uitstel is er geen sprake van een opeisbare vordering omdat 

de dwanginvordering niet aanvangt dan wel geschorst is. Maar men kan ook redeneren dat 

er wel sprake is van een opeisbare vordering (en derhalve van een betalingsverplichting) 

en dat alleen de crediteur tijdelijk afziet van het opeisen van de vordering. Met andere 

woorden, de verbintenis tot betalen is er wel, alleen hij wordt onder bepaalde voorwaarden 

niet opgeëist. De tweede redenering lijkt de meest toepasselijke te zijn, zodat het aanwezig 

zijn van een voorbehoud in de aan de aanbestedende dienst verstrekte verklaring tot 

gevolg zou moeten hebben dat de inschrijver moet (althans kan) worden uitgesloten. Er 

zijn hierbij dus drie onduidelijkheden: 

1. Niet geregeld is op welke wijze de ontvanger desgevraagd in de verklaring de 

eventuele 'moeilijkheden' die hij heeft waargenomen onder woorden moet brengen; 

2. Niet geregeld is of de Verklaring inzake nakoming fiscale verplichtingen een 

voorbehoud kan bevatten; en 

3. Niet geregeld is hoe de aanbestedende dienst met een dergelijk voorbehoud moet 

omgaan. 

 

Omdat er geen duidelijke afbakening is van het begrip 'moeilijkheden', noch van het begrip 

'verleden' moet de ontvanger deze begrippen bij afgifte van de Verklaring inzake nakoming 

fiscale verplichtingen naar eigen inzicht interpreteren en zal hij dat wellicht doen aan de 

hand van het handjevol regels die gelden bij afgifte van de andere twee soorten 

verklaringen. Wat zal de ontvanger bijvoorbeeld doen wanneer een ondernemer vijf jaar 

geleden betalingsmoeilijkheden heeft gehad, maar de afgelopen vier jaar keurig op tijd 

betaald heeft? 

 

Een intrinsieke onduidelijkheid bij uitsluiting 

We zien dus dat er door het ontbreken van een wettelijke regeling er een intrinsieke 

onduidelijkheid is bij de beoordeling van de inhoud van de verklaring door de 

aanbestedende dienst. Niet geregeld is wat de criteria voor uitsluiting zijn op basis van de 

inhoud van de afgegeven verklaring. Niet gebruikelijk is dat in de aanbestedingsstukken 

eisen worden gesteld aan de inhoud van de verklaring. Op grond van het belangrijke arrest 

HR 7 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9231 mag de aanbestedende dienst bij het 

opvragen van de verklaring aan de winnende inschrijver geen extra eisen opleggen, zoals 

de eis dat het gaat om een schone verklaring of de eis dat de ontvanger verklaart dat zich 

in het verleden geen moeilijkheden hebben voorgedaan. Maar onduidelijk is wat de 

aanbestedende dienst moet doen wanneer er een voorbehoud in de verklaring staat of 

wanneer de ontvanger, zonder dat de aanbestedende dienst daarom gevraagd heeft, 

verklaart dat zich in het verleden moeilijkheden hebben voorgedaan. Dit laatste kan 

redelijkerwijs alleen slaan op betalingsmoeilijkheden, wat zou betekenen dat in het 

verleden niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Wanneer de aanbestedende 

dienst op grond van de inhoud van de verklaring tot uitsluiting overgaat, is het echter de 

vraag of de criteria die hij daarbij hanteert van te voren bekendgemaakt hadden moeten 

worden. Dit kan aanleiding zijn tot geschillen die wegens het ontbreken van regelgeving 

moeilijk te beslechten zijn.  

 

Afgifte aan derden 

Voor aanbestedende diensten is interessant te weten wat de Instructie op pagina 536 

vermeldt omtrent de Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid: "Aan derden - 

zoals bijvoorbeeld de inlener - verstrekt de Belastingdienst geen verklaring van 
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betalingsgedrag, tenzij de belastingschuldige de derde daarvoor heeft gemachtigd." 

Wellicht zal de ontvanger deze regel ook toepassen bij afgifte van de Verklaring inzake 

nakoming fiscale verplichtingen. Door in het bestek te eisen dat een dergelijke volmacht 

wordt afgegeven zou de aanbestedende dienst onder omstandigheden een machtig wapen 

in handen kunnen krijgen, onder meer omdat denkbaar is dat hij na ontvangst van een 

niet-schone verklaring telefonisch om een toelichting zou kunnen vragen die op grond van 

de volmacht wellicht ook gegeven wordt. 

 

De achtergrond van de verklaring 

Ondanks het ontbreken van een wettelijke basis heeft de Verklaring betalingsgedrag 

ketenaansprakelijkheid een lange geschiedenis. Het beginpunt wordt kort samengevat in 

punt 2.1 van de bijlage bij de Conclusie Van Ballegooijen bij het Arrest HR 19 december 

2008, ECLI:NL:PHR:2008:BC2555: 

"2.1. Bij de behandeling van het ontwerp van de Wet Ketenaansprakelijkheid 

hebben kamerleden aangedrongen op informatieverstrekking over de betaling 

van premies en belastingen ten behoeve van aansprakelijken. (8) 6 De 

bewindspersonen hebben hierop de toezegging gedaan dat verklaringen inzake 

het betalingsgedrag afgegeven worden, zij het uitsluitend aan de onderaannemer 

of uitlener zelf en niet aan derden vanwege de geheimhoudingsplicht van de 

belastingdienst. De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft opgemerkt dat de 

fiscus een verklaring kan afgeven met de volgende inhoud:(9)7 

 

Op ........ verklaar ik.........(de inspecteur van de belastingen) dat de 

.........(betrokken werkgever) over de laatst verstreken twaalf maanden, casu 

quo over de laatste verstreken vier kalenderkwartalen de in zijn aangiften 

vermelde premies volksverzekeringen, loonbelasting en omzetbelasting alsmede 

de over dat tijdvak nageheven premie volksverzekeringen, loonbelasting en 

omzetbelasting heeft betaald. 

 

De staatssecretaris merkte vervolgens op dat de bedrijfsvereniging een 

soortgelijke verklaring kan afgeven.(10)8 De bewindspersonen hebben 

aangekondigd dat zij richtlijnen met betrekking tot de verklaring inzake het 

betalingsgedrag zullen opstellen.(11)9 Deze richtlijnen zijn als regels van beleid 

neergelegd in de Leidraad Invordering 1990 (de Leidraad)." 

 

Bij de invoering van de inlenersaansprakelijkheid zal de belastingdienst naar analogie de 

Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid in het leven hebben geroepen. Het is 

echter zeer lastig de details van die invoering te achterhalen. De Leidraad Invordering 1990 

is sinds 1995, het jaar waarin de Staatscourant voor het eerst digitaal gepubliceerd werd, 

niet minder dan 35 keer op vele detailpunten gewijzigd, totdat deze vervangen werd door 

de Leidraad Invordering 2008. Voor de gemiddelde belastingplichtige is dus niet te 

achterhalen hoe de regeling van de Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid 

tot stand gekomen is. Dankzij de bovengenoemde Conclusie is wel bekend hoe de 

Verklaring betalingsgedrag ketenaansprakelijkheid oorspronkelijk luidde.  

                                                           
6 Kamerstukken II 1980/81, 15 697, nrs. 18 en 19. 
7 Handelingen II 24 maart 1981, blz. 4207, kolom 3. In de Memorie van Antwoord bij de 

behandeling in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris de toezegging inzake het afgeven van de 
verklaringen nog eens bevestigd, Kamerstukken I 1980/81, 15 697, nr. 124b. 
8 Handelingen II 24 maart 1981, blz. 4207, kolom 3. 
9 Handelingen I, 2 juni 1981, blz. 1078-1079. 
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We zien dat deze verklaring niet aan derden kon worden afgegeven, aangenomen dat de 

bewindspersonen hun in de hierboven geciteerde Conclusie genoemde toezegging zijn 

nagekomen. Interessant is dat de 'oerverklaring' wel regels bevatte over het 'verleden': 

de verklaring zag oorspronkelijk ruwweg gesproken alleen op de betalingsverplichtingen 

van het afgelopen jaar. Oudere belastingschulden bleven derhalve buiten beschouwing, 

wat nogal merkwaardig overkomt, omdat op grond van deze termijn de belastingplichtige 

die een betalingsachterstand van een week heeft de verklaring niet krijgt, terwijl een 

belastingplichtige met een betalingsachterstand van 2 jaar de verklaring wel krijgt. Terecht 

zien de verklaringen in de huidige vorm dus op het afwezig zijn van belastingschulden op 

het moment van (aanvraag of) afgifte. 

 

Doel van de verklaringen 

Voor de Verklaringen m.b.t. ketenaansprakelijkheid respectievelijk 

inlenersaansprakelijkheid is duidelijk dat het doel is om hoofdaannemers respectievelijk 

inleners enige zekerheid te geven omtrent de fiscale betrouwbaarheid van hun 

onderaannemers respectievelijk uitleners. Die zekerheid is overigens maar beperkt, zoals 

blijkt uit het eerdergenoemde arrest.10 In die casus bleek dat ondanks het afgeven van 

een schone verklaring aan de inlener, deze nog niet gevrijwaard is van zijn 

inlenersaansprakelijkheid. Artikel 35.12.1 van de Leidraad luidt als volgt: 

"Op verzoek kan de ontvanger een verklaring afgeven over het betalingsgedrag van 

de onderaannemer met wie de aannemer een contract wil sluiten. De verklaring die 

de ontvanger afgeeft, heeft alleen betrekking op de formeel verschuldigde 

loonheffingen. 

De verklaring geeft geen garantie dat: 

a. de materieel verschuldigde loonheffingen geheel zijn voldaan; 

b. de onderaannemer de loonheffingen zal voldoen die hij na afgifte van de 

verklaring verschuldigd zal worden." 

Belangrijk is dat de verklaring dus uitsluitend ziet op tijdige betaling van formeel 

verschuldigde loonheffingen en niet op materieel verschuldigde loonheffingen. Dat 

betekent dat de onderaannemer die tijdig een onjuiste aangifte van loonbelasting doet en 

tijdig betaalt gewoon de verklaring krijgt. De formeel aangegeven belasting is immers tijdig 

betaald. Betaalt hij vervolgens de door de inspecteur opgelegde naheffingen, dan zal hij 

hoogstwaarschijnlijk ook de verklaring krijgen, want hoewel zijn aangiftegedrag niet 

correct is, is zijn betalingsgedrag wel correct. Aangenomen dat dezelfde gedragslijn wordt 

gevolgd bij de Verklaring inzake nakoming fiscale verplichtingen (en dat is op geen enkele 

manier te achterhalen, ook niet door de belastingdienst zelf) moet worden vastgesteld dat 

dit in lijn is met de richtlijn en de Aanbestedingswet 2012 die immers beiden spreken over 

verplichtingen ten aanzien van betaling van belastingen.11  

 

Maar nu komt het: de naam Verklaring inzake nakoming fiscale verplichtingen suggereert 

iets anders, want niet alleen is tijdig betalen een fiscale verplichting, maar ook correct 

aangifte doen behoort tot die verplichtingen. Fraude met valse aangiften is helaas een in 

de praktijk met enige regelmaat voorkomend misdrijf. Op grond van het veroordeeld zijn 

tot een dergelijk misdrijf kan een ondernemer echter niet uitgesloten worden, tenzij de 

aanbestedende dienst zou oordelen dat het gaat om een ernstige fout bij de 

                                                           
10 HR 19 december 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2565. 
11 Artikel 45 lid 2 sub f Richtlijn 2004/18/EG respectievelijk artikel 2:87 lid1 sub d 
Aanbestedingswet 2012. 
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beroepsuitoefening12 of om een veroordeling wegens overtreding van een 

beroepsgedragsregel,13 wat geen van beide voor de hand ligt en ook strijdig is met de veel 

meer voor de hand liggende redenering dat er voor belastingen een aparte facultatieve 

uitsluitingsgrond is. 

 

Hoewel de beschrijving in de Leidraad van de Verklaring inzake nakoming fiscale 

verplichtingen wel vermeldt dat het gaat om betalingsverplichtingen is toch wel denkbaar 

dat een ontvanger zich laat misleiden door de naamgeving van de verklaring en - in strijd 

met de Aanbestedingswet 2012 - de verklaring weigert af te geven aan een 

belastingplichtige die een valse aangifte heeft gedaan. Daarbij speelt een rol dat wanneer 

het ministerie van Financiën zich niet bewust is dat het uitvoering geeft aan artikel 2:87 

lid 1 sub d Aanbestedingswet, dat bewustzijn misschien bij de gemiddelde ontvanger ook 

niet altijd aanwezig zal zijn. Hier wreekt zich het ontbreken van enige wettelijke bepaling 

die duidelijkheid schept. 

 

Digitale verklaring 

Uit informatie van het ministerie van Financiën blijkt dat de verklaring binnenkort alleen 

nog maar digitaal wordt verstrekt. Dat schept het risico op vervalsing wanneer dat digitale 

document niet voorzien is van een authentieke digitale handtekening die voldoet aan de 

eisen van artikel 3:15a BW. Aangenomen dat het ministerie zal zorgen voor een 

betrouwbaar digitaal bewijsstuk, moet opgemerkt worden dat de geldigheid daarvan door 

de aanbestedende dienst alleen kan worden vastgesteld wanneer dat document digitaal 

wordt ingediend. Bij printen van het document is een vervalsing met de moderne 

technieken een koud kunstje. Aldus verplicht het ministerie van Financiën ruim voordat 

digitaal aanbesteden verplicht wordt aanbestedende diensten in ieder geval de indiening 

van de verklaring van de Belastingdienst op digitale wijze af te handelen.14 

Conclusies 

Het ministerie van Economische Zaken dat verantwoordelijk is voor de implementatie van 

Richtlijn 2004/18/EG en het ministerie van Financiën dat verantwoordelijk is voor de afgifte 

van verklaringen van de belastingdienst hebben over dit onderdeel van de 

Aanbestedingswet 2012 hun verantwoordelijkheden onvoldoende op elkaar afgestemd. Als 

gevolg hiervan weten ondernemers die een verklaring aanvragen noch ontvangers die die 

verklaring afgeven wat de regels zijn die de procedure van afgifte van de verklaring 

beheersen. Hoewel de belastingdienst als overheidsorgaan uiteraard gehouden is het 

beginsel van gelijke behandeling in acht te nemen, is dat door het ontbreken van duidelijke 

regels onmogelijk. Door het uitvaardigen van een amvb die duidelijke richtlijnen geeft met 

betrekking tot de Verklaring inzake nakoming fiscale verplichtingen kan het risico op 

ongelijke behandeling van ondernemers die inschrijven op aanbestedingen sterk verkleind 

worden. 

                                                           
12 Artikel 2:87 lid 1 sub c Aanbestedingswet. 
13 Idem sub b. 
14 Zie artikel 19 van het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het gunnen van overheidsopdrachten, COM(2011) 896 definitief. 
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