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Wij controleren álle 12 miljoen aangiftes die elk 
jaar bij ons binnenkomen. Door dat zorgvuldig 
te doen, waken we erover dat iedereen het 
juiste bedrag aan belasting betaalt.
> Meer lezen

Dat gebeurt grotendeels automatisch. 
Onze sys temen controleren bijvoorbeeld 
of het loon dat u hebt opgegeven gelijk 
is aan het loon dat uw werkgever aan 
ons heeft doorgegeven. We kijken ook 
naar andere bedragen, zoals aftrekposten. 
Zijn die logisch en kunnen ze rede lijkerwijs 
kloppen? Als er iets onduidelijk is voor ons, 
dan krijgt u daar misschien een vraag over. 
> Meer lezen

Best een heleboel. Om uw aangifte te controleren, 
krijgen we gegevens over u binnen van 
bijvoor beeld uw werkgever, bank en hypo
theek verstrekker. De wet schrijft precies 
voor welke gegevens wij mogen hebben. 
> Meer lezen

Ja, dat doen we. Iedereen moet erop kunnen 
vertrouwen dat de Belastingdienst zich aan 
de regels houdt. 
> Meer lezen

Mijn aangifte: hoe controleert 
de Belastingdienst die?

U doet aangifte inkomstenbelasting. Wat gebeurt er 
precies nadat wij uw aangifte hebben ontvangen? 
Hierbij de antwoorden op de meest gestelde vragen. 



Waarom word ik 
gecontroleerd?

Wij controleren álle 12 miljoen aangiftes die elk jaar bij 
ons binnenkomen. Controleren behoort namelijk tot 
onze kerntaak.

Door dat zorgvuldig te doen, zorgen we ervoor dat we juist en volledig belastingen 
kunnen heffen. Bovendien waken we erover dat iedereen het juiste bedrag aan belasting 
betaalt. Niet te veel, en niet te weinig. Zo dragen we bij aan een financieel gezond 
Nederland. 

Controleren is onderdeel van ons basisproces rondom aangifte doen.  
Dat proces ziet er zo uit:
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1.  Wij stellen de aangifte samen en zetten deze voor u klaar

2.  U controleert de gegevens, en verbetert of vult aan waar nodig

3.  Wij ontvangen uw ingevulde aangifte

4.  Wij controleren uw ingevulde aangifte

5.  U krijgt van ons bericht: geld terug of bijbetalen? 



Hoe controleert de 
Belastingdienst mijn aangifte?

Dat gebeurt grotendeels automatisch. Want al die miljoenen 
aangiftes controleren we natuurlijk niet allemaal handmatig. 
Dat controleren gaat op 2 manieren.

Manier 1: wat u hebt ingevuld vergelijken we  
met al ontvangen gegevens
Vooraf hebben we al een aantal gegevens ontvangen. Bijvoorbeeld van uw werkgever, 
uitkeringsinstantie, bank en hypotheekverstrekker. Wijken de bedragen in uw aangifte af 
van deze gegevens? Bijvoorbeeld doordat u een hoger inkomen opgeeft dan uw werk
gever eerder al aan ons had doorgegeven? Dan wordt uw aangifte door ons systeem 
geselecteerd voor nader onderzoek. U krijgt dan een brief van ons, want we moeten 
uitzoeken welk bedrag juist is. Het kan namelijk zijn dat u zich hebt vergist en per 
ongeluk een hoger inkomen hebt ingevuld. Dat zou zonde zijn, want dat kost u geld. 

Manier 2: we beoordelen de ingevulde bedragen
Er zijn ook zaken waarover wij vooraf niets ontvangen. Aftrekposten bijvoorbeeld, 
zoals giften en zorgkosten. Vult u deze posten in? Dan kijken we of de bedragen logisch 
zijn en redelijkerwijs kunnen kloppen. Als er iets niet helemaal duidelijk is voor ons, 
dan kunnen wij u om een toelichting vragen. 

Bijvoorbeeld: u geeft erg hoge zorgkosten op. Dan kan het zijn dat een medewerker uw 
aangifte gaat onderzoeken. Dat betekent natuurlijk niet dat u die zorgkosten niet mag 
aftrekken: het kan immers goed zijn dat u het afgelopen jaar die kosten hebt gemaakt. 
Maar dat moeten we wel even controleren. Dat doen we meestal door contact met 
u op te nemen. U kunt dan toelichten wat er aan de hand is. En misschien vragen we 
u om bewijsstukken te laten zien. Bijvoorbeeld de rekeningen van uw zorgkosten. 
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Welke gegevens heeft de 
Belastingdienst van mij?

Best een heleboel. Uw werkgever geeft aan ons door 
hoeveel u hebt verdiend, uw bank wat er op 
uw bankrekeningen staat en van uw gemeente ontvangen 
we de WOZ-waarde van uw huis. Tot slot beschikken we 
ook over uw aangiftes van vorige jaren, en de brieven 
en aanslagen die we verstuurd hebben. 

Welke gegevens wij mogen hebben en bewaren, bepalen we niet zelf. Dat staat in 
de wet. Daarnaast schrijft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
voor hoe wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. U leest er hier meer over.  

Een overzicht van de belangrijkste gegevens waarover wij beschikken:
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Gegevens Van wie ontvangen wij die?

Loon, pensioen, uitkering Werkgevers, pensioenmaatschappijen, 
uitkeringsinstanties zoals UWV 
en gemeenten

WOZwaarde van uw woning Gemeenten

Bankschulden en hypotheekgegevens Banken en verzekeringsmaatschappijen

Banksaldo, spaartegoeden en dividend Banken en verzekeringsmaatschappijen

Premies pensioenproducten zoals lijfrente Verzekeringsmaatschappijen

Studiefinanciering DUO

Overige inkomsten Opdrachtgevers

Buitenlandse spaartegoeden,  
bezittingen en pensioenen

Landen met een 
uitwisselingsovereenkomst, Europese 
Unie en Oeso

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy


Behandelt de Belastingdienst 
iedereen gelijk?

Ja, dat doen we. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat 
de Belastingdienst zich aan de regels houdt. Dat betekent 
dat wij binnen een bepaalde tijd moeten reageren of een 
besluit moeten nemen. Ook moeten wij ons houden aan de 
privacywetgeving. Zo moeten wij uw gegevens zorgvuldig 
bewaren. En mogen we ze niet delen met anderen. 

Zo zorgen we ervoor dat iedereen betrouwbaar en 
rechtvaardig behandeld wordt.
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