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Inhoud van Rapportage SHV_BD particulier 
In onderstaand overzicht worden alle mogelijke velden in het rapport weergegeven. 

 
Element Betekenis 

BSN Burgerservicenummer 

Gemeentecode De gemeentecode volgens de GBA 

Referentie Referentienummer of code van het dossier 

Bekend als ondernemer Is de persoon ook bekend in de Ondernemersrapportage ? 

  

  

Belastingjaar Het laatst bekende belastingjaar met aangiftegegevens.  

Anderbiljet Indien het laatst bekende jaar een niet-binnenlandse aangifte is geeft dit 

veld de letter: 
C = Buitenlandse aangifte 
M = Migratie aangifte 
 
Vb: T-3 = binnenlands, T-2 = buitenlands = Letter C en de rest van de levering 
bevat gegevens binnenlands T-3 

Vb2. T3 = buitenlands, T-2 = binnenlands = veld leeg en de rest van de 
levering bevat gegevens binnenlands T-2 

Beschrevenheid 1 = Ja 

2 = Nee  

Beschrevenheid: is er een brief verstuurd naar de burger om aangifte 

te doen? 

Nb. Betreft altijd laatste belastingjaar T-1, ook als de laatst bekende 
aangiftegegevens ouder zijn. 

Status aangifte Status van de aangifte. 

1=voorlopig  

2=definitief 

3=definitief met lopend bezwaar 
4=opgelegde herziening 

  

Verzamelinkomen Bedrag met verzamelinkomen 

Loon tegenwoordige 
arbeid binnenland totaal 

Totaalbedrag met loon en/of uitkering uit tegenwoordige arbeid binnenland 

Loonheffing totaal Bedrag met betaalde loonheffing over het loon en/of de uitkering 
(tegenwoordige arbeid) 

Arbeidskorting Bedrag met opgebouwde arbeidskorting 

Werkgever binnenland Naam werkgever binnenland (tegenwoordige arbeid) 

Loonheffing binnenland Bedrag van de loonheffing (tegenwoordige arbeid) 

Loon binnenland Brutoloon-/ uitkering binnenland (tegenwoordige arbeid) 

Loon tegenwoordige 
arbeid buitenland totaal 

Totaalbedrag met Loon uit tegenwoordige arbeid buitenland 

Werkgever buitenland Naam werkgever buitenland 

Loon buitenland Brutoloon 

Ontvangen pensioen of 
lijfrente 

Bedrag met ontvangen pensioen of lijfrente 

Loonheffing pensioen 

totaal 

Bedrag met betaalde loonheffing over het pensioen en lijfrente 

Naam pensioenfonds Naam pensioenfonds 

Loonheffing pensioen Loonheffing pensioen (loon vroegere arbeid) 

Pensioen Bedrag pensioen of lijfrente (loon vroegere arbeid) 

Overige netto inkomsten Bedrag met overige netto inkomsten  

  

Reiskostenverg. totaal Totaalbedrag reiskostenvergoeding 

Omschrijving reiskosten  

 

Omschrijving reiskosten vergoeding 

Reiskostenvergoeding Bedrag reiskosten vergoeding 
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Element Betekenis 

Periodieke uitkeringen Bedrag met periodieke uitkeringen, o.a. alimentatie 

Negatieve PGB aftrek Bedrag met negatief persoonsgeboden aftrek 

Terugontvangen premies terugontvangen premies voor lijfrenten en dergelijke 

Totaal uitgaven onderh. 
verplichtingen 

Totaalbedrag uitgaven voor onderhoudsverplichtingen aangever, zoals 
alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen 

  

Levensloopkorting Bedrag met opgebouwde levensloopkorting 

Voldaan aan voorwaarden 
voor uitbetaling 
heffingskorting(en) 

Voldaan aan voorwaarden voor uitbetaling heffingskorting(en) 

1 = Ja 

{leeg} = Nee 

Inkomensafhankelijke 
combinatiekorting 

Indicatie inkomensafhankelijke combinatiekorting 

J = Ja 
{leeg} = Nee 

Alleenstaande 
ouderenkorting 

Indicatie alleenstaande ouderenkorting 
 J = Ja 
{leeg} = Nee 

Jonggehandicaptenkorting Indicatie jonggehandicaptenkorting 

J = Ja 
{leeg} = Nee 

Te betalen/terug te 
ontvangen belasting 

Totaalbedrag te betalen of terug te ontvangen belasting 

  

Belastingjaar  

WOZ waarde 

 

Bedrag met WOZ waarde 

Adresgegevens WOZ 

waarde 

Adresgegevens WOZ waarde 

Eigenwoningschuld Totale eigenwoningschuld op 31 december 

Inkomsten verhuur eigen 
woning 

Inkomsten van de tijdelijke verhuur van de eigen woning 

Totaal inkomsten eigen 
woning 

Totaalbedrag van de inkomsten van de eigen woning 

Betaalde rente Bedrag met betaalde rente over de hypotheek 

Kapitaalverzekering Bedrag kapitaalverzekering (Alleen belastbare deel) 

Eigenwoningforfait Bedrag met eigenwoningforfait 

Tweede woning Hypotheekbedrag van de tweede woning (geen hoofdverblijf); bij meerdere 
woningen is het een totaal bedrag 

  

Bank- en spaartegoeden 
binnenland totaal 

Totaalsaldo bank- en spaarrekeningen binnenland 

Omschrijving 

Bankrekening 

binnenland 

Omschrijving bank- of spaarrekening binnenland 

Rekeningnummer 

binnenland  

Bank- of spaarrekeningnummer binnenland 

Saldo bankrekening 

binnenland 

Saldo bank- of spaarrekening binnenland 

Bank- en spaartegoeden 

buitenland totaal 

Totaalsaldo bank- en spaarrekeningen buitenland 

Omschrijiving  
bankrekening buitenland 

Omschrijving bank- of spaarrekening buitenland 

Rekeningnummer 

buitenland 

 

Bank- of spaarrekeningnummer buitenland 

Landcode bankrekening 

buitenland 

Landcode bank- of spraakrekening buitenland 

Saldo bankrekening 

buitenland 

Saldo bank- of spaarrekening buitenland 

Aandelen, obligaties, 
winstbewijzen en opties 

Totaalbedrag bestaand uit aandelen, obligaties, winstbewijzen en opties die 
niet bij een aanmerkelijk belang horen 



getrimde versie - elementen-shv_bd_ xml toelichting particulier v0.2.docx    3 

 
 

 

Element Betekenis 

  

Schulden onroerende 
zaken binnenland 

Bedrag met totaal schulden onroerende zaken binnenland 

Schulden onroerende 
zaken buitenland 

Bedrag met totaal schulden onroerende zaken buitenland 

Schulden overige 
bezittingen 

Bedrag met totaal schulden overige bezittingen 

Overige schulden Bedrag met overige schulden 

Schulden totaal Totaalbedrag schulden uit de belastingaangifte 

  

Niet-vrijgestelde deel van 
kapitaalverzekeringen 

Niet-vrijgestelde deel van kapitaalverzekeringen (geen kapitaalverzekering 
eigen woning) 

Totaal voordelen 
aanmerkelijk belang 

Totaalbedrag voordelen uit aanmerkelijk belang 

Waarde totale bezittingen Totaalbedrag met de waarde van alle bezittingen 

Contant geld Bedrag contact geld dat bij de belastingaangifte is opgegeven 

Uitgeleend geld  Bedrag uitgeleend geld (vorderingen) 

Rechten periodieke 
uitkeringen  

Rechten op periodieke uitkeringen die niet zijn belast in box 1 

  

Jaar huurtoeslag Jaar van de huurtoeslag 

Bedrag huurtoeslag Totaalbedrag van de huurtoeslag betreffende jaar 

Status huurtoeslag Status van de huurtoeslag 

1=voorlopig  

2=definitief 

Laatste maand ontvangen 
huurtoeslag 

Bedrag laatste maand ontvangen huurtoeslag betreffende jaar 

Jaar zorgtoeslag Jaar van de zorgtoeslag 

Bedrag zorgtoeslag Totaalbedrag van de zorgtoeslag  betreffende jaar 

Status zorgtoeslag Status van de zorgtoeslag 

1=voorlopig  

2=definitief 

Laatste maand ontvangen 
zorgtoeslag 

Bedrag laatste maand ontvangen zorgtoeslag  betreffende jaar 

Jaar kinderopvangtoeslag Jaar van de kinderopvangtoeslag 

Bedrag 
kinderopvangtoeslag 

Totaalbedrag van de kinderopvangtoeslag  betreffende jaar 

Status 
kinderopvangtoeslag 

Status van de kinderopvangtoeslag 

1=voorlopig  
2=definitief 

laatste maand 
ontvangen 
kinderopvangtoeslag 

Bedrag laatste maand ontvangen kinderopvangtoeslag  betreffende 
jaar 

Jaar  kind gebonden 
budget 

Jaar van het kind gebonden budget 

Bedrag  kind gebonden 
budget 

Totaalbedrag van het kind gebonden budget  betreffende jaar 

Status  kind gebonden 
budget 

Status van de kind gebonden budget 

1=voorlopig  

2=definitief 

laatste maand 
ontvangen kind 
gebonden budget 

Bedrag laatste maand ontvangen kind gebonden budget  betreffende 

jaar 

  

Melding Indien gegevens aanwezig blijft het veld leeg. 
Bij geen gegevens de melding ‘Geen gegevens bekend’ 
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