
 

Bezwaarschrift / Reservering rechten proefprocedures | Uw kenmerk: 
Inzake voldoening kansspelbelasting bij de (betaalde) eigen aangifte kansspelbelasting 
 

 
 
- Stuur dit bezwaarschrift tegelijkertijd met uw (betaalde) aangifte kansspelbelasting naar de 

Belastingdienst, doch niet eerder dan betaling en niet later dan zes weken na betaling van 
de kansspelbelasting die ziet op het tijdvak voor dit bezwaarschrift. Het adres is: 

 
Belastingdienst Kantoor Middelburg 
Postbus 90121 
4800 RA BREDA 
AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR 

 
 
 
 

- Het bezwaar tegen de eigen aangifte kansspelbelasting wordt gedaan door de volgende 
onderneming/rechtspersoon (hierna te noemen: “Belanghebbende”): 

  
1.1. Handelsnaam  
1.2. Fiscaal nummer 
1.3. Nummer van uw exploitatievergunning 
1.4. Correspondentieadres 
 
 
1.5. Telefoonnummer 
1.6. Naam van de ondertekenaar 

 
 
 
- Dit formulier vormt een bezwaarschrift in de zin van artikel 6:4 van de Algemene wet 

bestuursrecht (“Awb”). Het bezwaarschrift richt zich tegen voldoening van kansspelbelasting op 
aangifte over het tijdvak van: 

 
2.1. Aanvangsdatum tijdvak (dd/mm/jj): 
2.2. Tot en met einddatum tijdvak (dd/mm/jj): 

 
AAN DE INSPECTEUR! 

 
Geachte heer, mevrouw, 
Hierbij tekent Belanghebbende bezwaar aan tegen haar op aangifte kansspelbelasting voldane 
kansspelbelasting, betrekking hebbende op het tijdvak met begindatum zoals vermeld in 2.1. en 
einddatum zoals vermeld in 2.2. Ter motivering van het bezwaar strekt het hiernavolgende. 
 
Op 5 november 2021 deed de Hoge Raad der Nederlanden definitief uitspraak in een (informele) 
proefprocedure die de VAN Kansspelen Brancheorganisatie (de: "VAN") in samenspraak met de 
Belastingdienst heeft gevoerd over de in 2008 ingevoerde kansspelbelasting op omzetten uit 
kansspelautomaten. De proefprocedure is hiermee ten einde gekomen. De uitkomst van de zaak is, 
samengevat, dat voor een deel van de branche effectief rechtsherstel zal moeten worden geboden. 
Dit betekent in niet-juridische termen dat exploitanten van kansspelautomaten onder 
omstandigheden aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding van de Belastingdienst/Staat. Of 
een exploitant daadwerkelijk recht heeft op een schadevergoeding en over welke tijdvakken, 
hangt af van de individuele omstandigheden van het geval. Omdat de voldoening van de 
kansspelbelasting in individuele gevallen mogelijk een inbreuk op het recht op het ongestoorde 
genot van eigendom vormt, in de zin van artikel 1, Eerste Protocol bij het EVRM en het tot op 
heden niet mogelijk gebleken is om met de inspecteur procedureafspraken te maken, is 
Belanghebbende hierbij ter behoud van rechten genoodzaakt om bezwaar aan te tekenen tegen de 
voldoening houdende het bovenvermelde tijdvak onder de motivering dat deze leidt tot een inbreuk 
van het recht zoals omschreven in het voormelde artikel. 
 
Belanghebbende verzoekt hierbij uitdrukkelijk om in de gelegenheid gesteld te worden om het 
bezwaarschrift op nadere gronden te motiveren. Zij gaat uitdrukkelijk niet akkoord met verzoeken 
van de Belastingdienst om vrijwillig haar bezwaarschriften in te trekken en zij behoudt zich 
nadrukkelijk ieder recht op een schadevergoeding voor. Tot slot verzoekt Belanghebbende u om 
haar ontvangst van dit bezwaarschrift te bevestigen, alsmede ontvangst van de aangifte te 
bevestigen in de zin van artikel 8 lid 4, Awr. 

 
Hoogachtend, 

2.3. Handelsnaam 
2.4. Plaats 
2.5. Datum 
2.6. Handtekening 
 
2.7. Naam van de ondertekenaar 

 
 
>Heeft u alles ingevuld? Vergeet niet om bij 2.6. te ondertekenen! 
>E-mail een kopie aan: proefprocedures@goktaxschade.com 
>Gebruik van dit gratis formulier geschiedt onder uw eigen verantwoording 
>Heeft u hulp nodig? Ga naar goktaxschade.com voor meer informatie 
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B22 
 Adressering 

 

 2. Bezwaar 

1. Uw gegevens 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

BELANGRIJKE BOODSCHAP 
VOOR EXPLOITANTEN VAN 
KANSSPELAUTOMATEN

Ga nu naar:

goktaxschade.com
Download gratis het nieuwe 

formulier B en reserveer, voor 
het te laat is, uw rechten op 

schadevergoeding bij de 
Belastingdienst

VÓÓR 12 MAART 2022!

ȱȱ

VOOR EXPLOITANTEN VAN 
KANSSPELAUTOMATEN Ĩ
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