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Artikel I
De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 37 wordt, onder vernummering van het vijfde lid tot zesde lid, een lid ingevoegd,
luidende:
5. Indien de Belastingdienst/Toeslagen besluit tot openbaarmaking van een bestuurlijke boete als
bedoeld in artikel 42a, wordt een bezwaar tegen die bestuurlijke boete geacht mede te zijn gericht
tegen het besluit tot openbaarmaking ervan, tenzij uit het bezwaarschrift het tegendeel blijkt.
B
In artikel 41, vierde lid, wordt:
“de artikelen 67n en 67pa” vervangen door “de artikelen 67n, 67pa en 67r”.
C
Aan hoofdstuk 2 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 42a
1. De Belastingdienst/Toeslagen maakt de bestuurlijke boete die is opgelegd aan een overtreder als
bedoeld in artikel 5:1, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht of artikel 41bis indien die
vanwege een vergrijp als bedoeld in artikel 41 dat door de overtreder is begaan tijdens de
beroepsmatige of bedrijfsmatige bijstand bij het aanvragen of wijzigen van een tegemoetkoming
door een toeslaggerechtigde, openbaar binnen vijf werkdagen na het laatste van de volgende
momenten:
a. het moment van onherroepelijk worden van het besluit tot openbaarmaking;
b. het moment van onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete.
2. De Belastingdienst/Toeslagen gaat niet over tot openbaarmaking als bedoeld in het eerste lid
indien de overtreder daardoor onevenredig zou worden benadeeld.
3. Bij ministeriële regeling wordt bepaald op welke wijze en ten aanzien van welke gegevens van
de overtreder, bedoeld in het eerste lid, openbaarmaking plaatsvindt.
Artikel II
De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:
A
Aan artikel 24a wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Indien de inspecteur besluit tot openbaarmaking van een bestuurlijke boete als bedoeld in
artikel 67r, wordt een bezwaarschrift tegen die bestuurlijke boete geacht mede te zijn gericht
tegen het besluit tot openbaarmaking ervan, tenzij uit het bezwaarschrift het tegendeel blijkt.
B
In artikel 67g wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een lid ingevoegd,
luidende:
2. De inspecteur besluit tot openbaarmaking van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 67r, bij
voor bezwaar vatbare beschikking. Tot openbaarmaking van de bestuurlijke boete wordt uiterlijk
besloten op het moment van oplegging ervan.
C

Aan hoofdstuk VIIIA wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 67r
1. De inspecteur maakt de bestuurlijke boete die is opgelegd aan een overtreder als bedoeld in
artikel 5:1, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht of artikel 67o vanwege een vergrijp als
bedoeld in de artikelen 10a, 67cc, 67d, 67e of 67f dat door de overtreder is gepleegd tijdens de
beroepsmatige of bedrijfsmatige bijstand bij het door een belastingplichtige of inhoudingsplichtige
voldoen aan zijn uit een belastingwet voortvloeiende verplichtingen, openbaar binnen vijf
werkdagen na het laatste van de volgende momenten:
a. het moment van onherroepelijk worden van het besluit tot openbaarmaking;
b. het moment van onherroepelijk worden van de bestuurlijke boete.
2. De inspecteur gaat niet over tot openbaarmaking als bedoeld in het eerste lid indien de
overtreder daardoor onevenredig zou worden benadeeld.
3. Bij ministeriële regeling wordt bepaald op welke wijze en ten aanzien van welke gegevens van
de overtreder, bedoeld in het eerste lid, openbaarmaking plaatsvindt.
Artikel III
In de Invorderingswet 1990 wordt in artikel 63b, derde lid, “67g, tweede lid” vervangen door
“67g, derde lid”.

