
Overzichtsschema ABB en LB-aangifte 

 

 U heeft tijdig 

betaald 

U heeft niet alles betaald U heeft niet op tijd betaald U heeft niet betaald 

U heeft de 

aangifte tijdig 

ingeleverd 

U ontvangt geen 

aanslag van B/CN 

Ivm de betaling: 

U moet een boete betalen over 

het resterende deel: 5% met 

een minimum van $ 100,- en 
een maximum van $ 5.600,-. 

Ivm de betaling: 

U moet een boete betalen: 5% 

met een minimum van $ 100,- 

en een maximum van $ 5.600,-. 

Ivm de betaling: 

U moet een boete betalen: 5% 

met een minimum van $ 100,- 

en een maximum van  
$ 5.600,-. 

U heeft de 

aangifte te 

laat 

ingeleverd 

Ivm de aangifte: 
Voor deze eerste 

keer wordt er geen 

boete opgelegd. Bij 

de 2e of volgende 

keren binnen 24 
maanden krijgt u een 

boete van $ 100,-. 

Ivm de aangifte: Voor deze 
eerste keer wordt er geen 

boete opgelegd. Bij de 2e of 

volgende keren binnen 24 

maanden krijgt u een boete 

van $ 100,-. 
 

Ivm de betaling: 
U moet een boete betalen over 

het resterende deel: 5% met 
een minimum van $ 100,- en 

een maximum van $ 5.600,-. 

Ivm de aangifte: Voor deze 
eerste keer wordt er geen boete 

opgelegd. Bij de 2e of volgende 

keren binnen 24 maanden krijgt 

u een boete van $ 100,-. 

 
Ivm de betaling: 

U moet een boete betalen: 5% 
met een minimum van $ 100,- 

en een maximum van $ 5.600,-. 

Ivm de aangifte: Voor deze 
eerste keer wordt er geen 

boete opgelegd. Bij de 2e of 

volgende keren binnen 24 

maanden krijgt u een boete 

van $ 100,-. 
 

Ivm de betaling: 
U moet een boete betalen: 5% 

met een minimum van $ 100,- 
en een maximum van  

$ 5.600,-. 

 

U heeft de 

aangifte niet 

ingeleverd 

Ivm de aangifte: 

Voor deze eerste 

keer wordt er geen 

boete opgelegd. Bij 
de 2e of volgende 

keren binnen 24 
maanden krijgt u een 

boete van $ 100,-. 

Ivm de aangifte: Voor deze 

eerste keer wordt er geen 

boete opgelegd. Bij de 2e of 

volgende keren binnen 24 
maanden krijgt u een boete 

van $ 100,-. 
 

Ivm de betaling: 

U moet een boete betalen over 
het resterende deel: 5% met 

een minimum van $ 100,- en 
een maximum van $ 5.600,-. 

Ivm de aangifte: Voor deze 

eerste keer wordt er geen boete 

opgelegd. Bij de 2e of volgende 

keren binnen 24 maanden krijgt 
u een boete van $ 100,-. 

 
Ivm de betaling: 

U moet een boete betalen: 5% 

met een minimum van $ 100,- 
en een maximum van $ 5.600,-. 

Ivm de aangifte: Voor deze 

eerste keer wordt er geen 

boete opgelegd. Bij de 2e of 

volgende keren binnen 24 
maanden krijgt u een boete 

van $ 100,-. 
 

Ivm de betaling: 

U moet een boete betalen: 5% 
met een minimum van $ 100,- 

en een maximum van  
$ 5.600,-. 

 

 
 


