
 

   

   

Hbo-meewerkstage rechten (voorjaar 

2021) 
   

 

Vacaturenummer 
1124109 

 

Functieomschrijving 
Wil jij jouw kennis over het civiel -, bestuurs - en invorderingsrecht vergroten? En 

inzicht ontwikkelen in de belangen van burgers en bedrijven áchter hun cijfers? 

Ervaring opdoen bij een grote organisatie met een enorme diversiteit aan 

werkzaamheden? Kansen en mogelijkheden krijgen en creëren om jezelf te 

ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk? Dan is deze stageopdracht bij de 

Belastingdienst écht iets voor jou! 

  

Stagiairs zijn van harte welkom bij de Belastingdienst. We willen jonge, ambitieuze 

mensen graag kennis laten maken met en interesseren voor onze organisatie. Immers, 

de stagiair van vandaag, is regelmatig de medewerker van morgen. Onze organisatie 

biedt jou als stagiair dan ook een enorme hoeveelheid mogelijkheden. Tijdens je stage 

zal je verrast worden door de vrijheid en verantwoordelijkheid die je krijgt en door de 

hulpvaardigheid van onze collega’s. En daar zijn we trots op! Een tevreden stagiair is 

de beste ambassadeur die onze organisatie zich maar kan wensen. 

 

Je loopt stage bij de directie van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) van de 

Belastingdienst. Het MKB telt maar liefst 1.800.000 bedrijven, waarvan er 400.000 tot 

het middenbedrijf behoren en de overige 1.400.000 tot het kleinbedrijf. Een waar 

walhalla om in werkzaam te zijn, want het échte werk vindt plaats in het midden- en 

kleinbedrijf. 

Tijdens jouw stageopdracht behandel je invorderingsposten van bedrijven in het MKB. 

Je ondersteunt collega’s in hun werkzaamheden door het voorbereiden van 

(verzet)procedures en het uitvoeren van bezwaarprocedures. Én we stellen in overleg 

met elkaar vast wat jouw project wordt waarin je je helemaal kunt vastbijten. 

Je wordt gevraagd om scherp te analyseren en het hoe en waarom van jouw 

gedachtegang duidelijk uiteen te zetten. Je opereert in een politiek-bestuurlijke 

omgeving, waarin je - onder de vleugels van jouw begeleider - zoveel mogelijk 

zelfstandig opereert. Een geweldige kans! Dus… 

 

Zullen we zaken doen en word jij onze nieuwe stagiair? Of wil je hier eerst meer over 

weten? Lees dan het verhaal van Daan de Graaf: stage-lopen-bij-de-belastingdienst 

 

Functie-eisen 
• Je bent hbo-student rechten. 

• Je hebt voldoende studiepunten om deze stage te kunnen lopen. 

  

https://werken.belastingdienst.nl/bd-update/stage-lopen-bij-de-belastingdienst-natuurlijk-116


• Je bent minimaal vier maanden 24 tot 36 uur per week beschikbaar. 

• Stuur je meest recente cijferlijst mee met jouw sollicitatie.  

• En vermeld in je motivatiebrief duidelijk:  

o Je motivatie voor en doel van deze stage. 

o De begin- en einddatum van jouw stage. 

o Het aantal uur per week dat je beschikbaar bent voor de locatie Leeuwarden. 

Herken jij jezelf ook hierin?  
Je bent sociaal en je beschikt over goede contactuele vaardigheden. Je bent 

rechtvaardig en handelt altijd integer. Je houdt van aanpakken en je hebt geen 

afwachtende houding. Én je bent flexibel, resultaatgericht en stressbestendig. Je kunt 

jezelf een uitstekend oordeel vormen en je wilt jezelf altijd blijven ontwikkelen. 

   

 

Aantal posities 
2 

 

Salarisomschrijving 
Salaris   

Werk-

/denkniveau 
  

Bachelor - HBO 

Vakgebied   

Juridisch 

 

Dienstverband 
Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

 

Contractduur 
- 

 

Einddatum functie 
 

Minimum aantal uren per week 
24 

 

Maximaal aantal uren per week 
36 

 

Overige arbeidsvoorwaarden 
Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. We werken met wederzijds 

vertrouwen in een professionele organisatie. Onze basis wordt gevormd door oprechte 

betrokkenheid van en naar ons personeel. 

 

Organisatie 
Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We 

zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en 
premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we 
douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en 

huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met 



uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor 

miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in 
beweging; de rol van data steeds groter en werkzaamheden worden in 
toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook 

werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke 
functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen 
om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De 

Belastingdienst is op weg naar de toekomst! 
 
Afdeling 

De directie MKB is verantwoordelijk voor de handhaving van de fiscale 
wetgeving in het MKB. Het MKB vertegenwoordigt meer dan 95% van alle 

ondernemingen en levert een grote bijdrage aan de werkgelegenheid, de 
economische groei en het innovatief vermogen van ons land. Het wordt dan 
ook wel de 'motor van de economie' genoemd. Ook levert MKB een forse 

bijdrage als het gaat om de belastinginkomsten. Zowel de diversiteit als de 
dynamiek in het MKB zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit niet alleen 
als gevolg van het stimuleren van het ondernemerschap door de overheid, 

maar ook door technologische ontwikkelingen en de optredende 
internationalisering. MKB-bedrijven verschillen in branche, omvang en 
nalevingsgedrag en vereisen maatwerk op het gebied van mate en soort van 

aandacht. We stemmen daarom onze handhavingsaanpak af op het fiscale 
gedrag en het fiscale belang van de MKB-bedrijven, waarbij we gebruik maken 
van een breed scala aan handhavingsinstrumenten. 

 
In Nederland neemt het aantal MKB-ondernemers van jaar tot jaar toe zodat 
de directie MKB inmiddels zo'n 1,8 miljoen ondernemers en ondernemingen 

telt die bijna altijd voor meerdere belastingmiddelen een relatie met de 
Belastingdienst hebben. Het ondernemersbestand is dynamisch en wisselt 
voortdurend van samenstelling. Zo starten bijvoorbeeld jaarlijks vele 

tienduizenden met een eigen bedrijf, maar is een groot deel daarvan binnen 
drie jaar weer gestopt. Ook binnen het bedrijvenbestand zijn doorlopend 
veranderingen zichtbaar in bijvoorbeeld de levensfase waarin bedrijven 

verkeren en/of in de bedrijfsomvang. 

 

 

Afdeling 
De directie MKB is verantwoordelijk voor de handhaving van de fiscale wetgeving in 

het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het MKB vertegenwoordigt meer dan 95% 

van alle ondernemingen en levert een grote bijdrage aan de werkgelegenheid, de 

economische groei en het innovatief vermogen van ons land. Het wordt dan ook wel de 

'motor van de economie' genoemd. 

Ook levert MKB een forse bijdrage als het gaat om de belastinginkomsten. Zowel de 

diversiteit als de dynamiek in het MKB zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit 

niet alleen als gevolg van het stimuleren van het 

ondernemerschap door de overheid, maar ook door technologische ontwikkelingen en 

de optredende internationalisering. MKB-bedrijven verschillen in branche, omvang en 

nalevingsgedrag en vereisen maatwerk op het gebied van mate en soort van aandacht. 

We stemmen daarom onze handhavingsaanpak af op het fiscale gedrag en het fiscale 

belang van de MKB-bedrijven, waarbij we gebruik maken van een breed scala aan 

handhavingsinstrumenten.  

 

In Nederland neemt het aantal MKB-ondernemers van jaar tot jaar toe zodat de directie 



MKB inmiddels zo'n 1,8 miljoen ondernemers en ondernemingen telt die bijna altijd 

voor meerdere belastingmiddelen een relatie met de Belastingdienst hebben. Het 

ondernemersbestand is dynamisch en wisselt voortdurend van samenstelling. Zo starten 

bijvoorbeeld jaarlijks vele tienduizenden met een eigen bedrijf, maar is een groot deel 

daarvan binnen drie jaar weer gestopt. Ook binnen het bedrijvenbestand zijn 

doorlopend veranderingen zichtbaar in bijvoorbeeld de levensfase waarin bedrijven 

verkeren en/of in de bedrijfsomvang. 

 

Standplaats 
Leeuwarden 

 

Meer informatie over de sollicitatie 
Marijn Kiros, adviseur Werving & Selectie 

06 - 50 74 24 28 

 

- 
 

- 
 

Meer informatie over de vacature 
Renata van der Veer, adviseur Werving & Selectie 

06 - 18 60 21 85 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Bijzonderheden 
Als de beschikbare stageplaatsen zijn vervuld, wordt de vacature gesloten. Wacht dus 

niet te lang met reageren. 

 

We houden, voor zover mogelijk, rekening met jouw voorkeurslocatie, maar kunnen 

plaatsing op deze locatie niet garanderen. 

Video selectie vindt plaats op de volgende data: 6 oktober, 3 en 30 november. 

Houd er rekening mee dat je voor één van deze dagen kunt worden uitgenodigd. 

 

Wanneer je solliciteert bij de Belastingdienst, is het belangrijk dat je voldoet aan de 

functie-eisen. Vermeld deze duidelijk in je cv. 

 

Graag ontvangen we je motivatiebrief, cv en cijferlijst tijdig in een Word-, Excel- of 

Pdf-bestand; na sluitingsdatum is het niet mogelijk om jouw sollicitatie in behandeling 

te nemen. 

 

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je reageert via de daarvoor 

bestemde sollicitatiebutton en alle benodigde documenten zijn toegevoegd. Houd er 



rekening mee dat dit mogelijk technische problemen met zich meebrengt en wacht niet 

tot het laatste moment met solliciteren. 

 

Het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, 

bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken, kan deel uitmaken 

van het sollicitatieproces. Ook is het mogelijk dat we je screenen op onbesproken 

gedrag. 

 

Om stage te lopen bij de Belastingdienst, moet je een stageovereenkomst en 

geheimhoudingsverklaring ondertekenen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

overhandigen. 

 

Voor meer informatie over de Belastingdienst kun je terecht op 

www.belastingdienst.nl. 
 

   

Solliciteer 

  

    

  Naar 

boven 

 

 

https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=12518&VacatureID=1124109
https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PeopleXSCtx=0,55533635,0,0,25731383,1124109,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0&PortalID=12518&preview=1&VacatureID=1124109#top
https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PeopleXSCtx=0,55533635,0,0,25731383,1124109,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0&PortalID=12518&preview=1&VacatureID=1124109#top

