
Aanvullende informatie van Belastingdienst over Renseigneringsverplichting 

Uitbetaalde Bedragen aan Derden 

 

In een gesprek met de Belastingdienst op 21 december 2022 is door de Belastingdienst 

bevestigd dat de informatieplicht geldt voor de organisatie die de bedragen betaalt aan 

een persoon die een factuur uitreikt waarop geen BTW is opgenomen. Een aantal 

aandachtspunten hierbij zijn: 

 

1. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen inhoudingsplichtige en niet-

inhoudingsplichtige uitbetalers. Daarbij wordt aangesloten bij de Wet op de 

Loonbelasting, maar kort: een inhoudingsplichtige beschikt over een 

loonheffingen-nummer en ontvangt een uitnodiging om aangifte voor de 

Loonheffingen te doen en doet daadwerkelijk aangifte; 

 

Toelichting KNMT: Wij gaan er vanuit dat de opdrachtgever een praktijk of 

zorginstelling uitoefent of bestuurt en dat er in die organisatie werknemers werken. 

Die betaler is dus inhoudingsplichtige en daarvoor geldt de renseigneringsverplichting 

UBD. Een tandarts-zzp die zelf een waarnemer aanstelt (de uitzondering) is geen 

inhoudingsplichtige en er geldt dan geen informatieplicht wanneer de opdrachtnemer 

ondernemer is. 

 

2. De renseigneringsverplichting UBD geldt wanneer het gaat om een betaling aan 

een natuurlijke persoon, die niet in dienstbetrekking is en die geen factuur uitreikt 

of een factuur uitreikt zonder BTW. 

 

Toelichting KNMT: De Belastingdienst benoemt dat nog een keer nadrukkelijk: in alle 

gevallen waarbij op een factuur uitgereikt aan een inhoudingsplichtige geen BTW is 

vermeld, moet de uitbetaling worden gerenseigneerd. Ook als dat (het niet vermelden 

van BTW) is in verband met de KOR of omdat sprake is van vrijgestelde prestaties.  

 

3. Een inhoudingsplichtige opdrachtgever is op grond van artikel 22a 

Uitvoeringsbesluit IB  2001 aangewezen als ‘administratieplichtig’ en moet BSN 

nummer, NAW gegevens en geboortedatum van de persoon aan wie wordt 

betaald registreren.  

 

Toelichting KNMT: Dit is een nieuw artikel in het uitvoeringsbesluit, blijkbaar omdat 

de verplichtingen uit de oude IB47 uitvraag onvoldoende wettelijke basis had. De 

nieuwe regeling lijkt dan weer door te schieten… 

 

De door de Belastingdienst vereiste vernietiging van de kopie ID na afloop van de duur 

of beëindiging van de overeenkomst van opdracht is lastig in overeenstemming te 

brengen met deze verplichting. De renseigneringsplicht UBD is echter gecodificeerd, 

de eis in het kader van de beoordeling modelovereenkomst van opdracht niet. 

Maar de tegenstrijdigheid maakt het uiteraard voor opdrachtgevers lastig om alsnog 

bijvoorbeeld het BSN-nummer van een opdrachtnemer op te vragen. Het is geen 

onderdeel van de Overeenkomst van Opdracht en de verplichtingen rusten niet op de 

opdrachtnemer. Dat maakt het zeer lastig afdwingbaar. 

 

De aanlevering van de informatie kan ook door de accountant gebeuren. Voor het 

kalenderjaar 2022 mogen de aan een persoon betaalde bedragen worden opgeteld, 

waarbij dan 31-12-2022 als betaaldatum kan worden aangehouden. Toegang krijgen 

tot de portalen van de Belastingdienst kan een paar maanden kosten.  



 

Nog even concreet: het gaat om betalingen aan personen. Werkt een zzp’er vanuit een 

BV of andere rechtspersoon, dan geldt er weer geen informatieverplichting. Maar voor 

een zzp’er die vanuit een BV wil gaan werken gelden dan wel weer eisen in het kader 

van de jaarverantwoording (a)Wtza/WMO 

 

 


