
 

Protocol toedeling van zaken 

Team Belasting 2022 
 

Toedeling van nieuwe zaken 

Verklaring afkortingen:  

MK 1: gecombineerde kamer 

MK 2: donderdagkamer 

LSK: landelijke successiekamer 

EK: enkelvoudige kamer 

 
Zaken Toedeling aan MK’s 

IB-box 1 particulieren  
Heffingen lokale overheden 
WOZ/OZB 
Invordering 
Kansspelbelasting 
Zaken met voornamelijk  
formeelrechtelijke aspecten 

MK 1 of MK 2 
MK 1 of MK 2 
MK 1 of MK 2 
MK 1 of MK 2 
MK 1 of MK 2 
MK 1 of MK 2 
 

Omzetbelasting  
Accijnzen 
Assurantiebelasting  
Autobelastingen  
Energie- en  
milieubelastingen (Rijk)  
Overdrachtsbelasting 

MK 2 
MK 2 
MK 2 
MK 2 
MK 2 
 
MK 2 

 
 IB box 1-ROW en WUO  

IB box 2 
IB box 3 

MK 1 
MK 1 
MK 1 

Afdrachtverminderingen  
Loonheffingen 

MK 1 
MK 1 

Dividendbelasting  
Vennootschapsbelasting 
Internationaal belastingrecht 
EU-recht 
 
 
 
 
 
 
 

MK 1 
MK 1 
MK 1 
MK 1 
 

Erf- en schenkbelasting LSK, tenzij het geschil niet voornamelijk betrekking heeft op 
aspecten van de erf- en schenkbelasting of sprake is van een zaak 
na verwijzing door de Hoge Raad, in welke gevallen toedeling 
plaatsvindt aan MK 1. 
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Hierboven niet benoemde zaken  MK 1 of MK 2 

 

Opmerkingen en bijzonderheden 

• Als voor een zaak specialistische kennis nodig is, wordt de zaak in afwijking van 

het bovenstaande toegedeeld aan de MK waarin die specialistische kennis 

aanwezig is. 

• Indien zaken gezamenlijk worden aangebracht (bijv. als naar aanleiding van één 

boekenonderzoek aanslagen in de IB, OB en Vpb zijn opgelegd aan (de dga van) 

een BV), worden deze zaken in afwijking van het bovenstaande samen aan één 

van de MK’s toegedeeld. 

• Van de hierboven beschreven toedeling van zaken aan de MK’s kan worden 

afgeweken als een evenwichtige verdeling van de instroom over de beschikbare 

capaciteit hiertoe noopt. 

• Bobog-verzoeken (beroep op betalingsonmacht griffierecht) worden behandeld 

door de kamer waaraan de desbetreffende zaak is toegedeeld. 

• Verzoeken ex art. 8:75a Awb worden, als in het desbetreffende beroep al een 

zitting heeft plaatsgevonden, door de betrokken kamer behandeld. 

• Artikel 8:29 Awb-zaken (geheimhouding) worden in beginsel zonder zitting 

behandeld. 

• Verzoeken om een voorlopige voorziening worden enkelvoudig behandeld 

(voorzieningenrechter). 

• Art. 8:54 Awb-zaken (vereenvoudigde behandeling) worden door een vaste 

raadsheer behandeld, zonder zitting. 

• Indien een zaak naar het oordeel van de MK geschikt is voor verdere behandeling 

door een EK, kan zij deze verwijzen naar een EK (art. 8:10a, lid 2, Awb juncto art. 

8:108, lid 1, Awb). 


