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1. BIJLAGEVERZOEKEN 

1.1.1 Bijlageverzoeken BD 

Per 15 september 2020 kan de belastingdienst bijlagen gaan verzoeken bij akten. 
 
Hieronder staat de te volgen procedure beschreven. 
 
In het repertorium onder "Bijlageverzoeken BD" worden de openstaande bijlageverzoeken van de 
Belastingdienst voor alle (actieve) notarissen getoond. 
 
Eventueel kunnen handmatig de meldingen opgehaald worden. Automatisch zal NEXTassyst 6x per 
dag de meldingen ophalen bij de CDR computer. 
 
Door te klikken op bijvoorbeeld het getoonde repertoriumnummer zal de betreffende 
repertoriumregel geactiveerd worden. 
 
Stap voor stap 
1. In de desbetreffende repertoriumregel kan geklikt worden op het "Groene plusje" bij "Bijlagen 

voor BD" . 

  
 
 De locatie van de dossiermap wordt geactiveerd. Echter de bijlage kan ook op een andere 

locatie staan. Navigeer in dat geval naar de andere locatie. 
 
 Na het aanklikken van het desbetreffende bestand wordt een pop-up scherm geactiveerd 

waarbij een "Omschrijving" en een "Opmerking" geplaatst kan worden. Eventueel kan nog een 
check gedaan worden op de bijgevoegde bijlage door te klikken op (5). 

 

  
 
 Klik vervolgens op "OK". 
 
2. De bestandsnaam wordt weergegeven, alsmede de "Omschrijving". Door te klikken op de "i" zal 

het bovenstaande pop-up scherm worden geactiveerd. 
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3. Rechts onderin het scherm wordt een alert gegeven. Indien de Belastingdienst om de bijlage 
verzoekt, zal de reden vermeld worden. 

 
4. Het verwijderen van de toegevoegde bijlage. 
 
5. Via CDR Beheer kan de bijlage vervolgens verstuurd worden indien de aangifte reeds gedaan is 

en de bijlage achterhaf toegevoegd is. 
 

  
 
6. Indien echter de bijlage(n) toegevoegd is vóór het versturen van de aangifte OVB naar het CDR, 

dan zal deze automatisch verstuurd worden zodra de aangifte wordt gedaan. Bij de meeste 
kantoren is dit tezamen met het versturen van het akte-afschrift. 


