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Leeswijzer Uitvoeringstoets 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

Interactie burgers/bedrijven x 

Maakbaarheid systemen  x 

Handhaafbaarheid  x 

Fraudebestendigheid x 

Complexiteitsgevolgen nvt 

Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 

Uitvoeringskosten incidenteel structureel 

 Dienstverlening €  0 €  0 

 Handhaving/toezicht €  0 €  0 

 Automatisering €  0 €  0 

Personele gevolgen: 2 fte incidenteel 

-1 fte structureel

Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2022 

Beslag portfolio: jaaraanpassing 

Eindoordeel: uitvoerbaar 

Inleiding 
De uitvoeringstoets geeft vanuit het perspectief van de 
Belastingdienst, Toeslagen en Douane inzicht in de 
gevolgen van voorstellen voor nieuwe wet- en 
regelgeving. De uitvoeringstoetsen worden uitgewerkt 
in een sjabloon. Deze leeswijzer geeft een toelichting op 
de verschillende onderdelen van het sjabloon. 

Het kader 
Het kader bevat een samenvattend overzicht van de 
relevante uitvoeringsaspecten, inclusief de uitvoerings-
kosten en personele gevolgen. Het vervolg van de 
uitvoeringstoets geeft daarop een toelichting. 

Gevolgen 
In het kader wordt met de rubriek “gevolgen” geduid 
wat de verwachte impact van het voorstel op de 
uitvoering is. Dit kan zijn: ingrijpend, middelgroot, of 
beperkt. Bij het maken van de inschatting wordt onder 
meer gekeken naar de omvang van de geraakte 
doelgroep, de mate waarin aanpassingen in de 
automatisering nodig zijn en de omvang van de 
personele gevolgen. 

Beperkt geeft aan dat het om min of meer routine-
matige aanpassingen gaat, zonder of slechts met 
beperkte gevolgen voor de automatisering en de 
personele capaciteit. 

Middelgroot geeft aan dat het om een maatregel met 
grotere gevolgen gaat. Een systeem moet bijvoorbeeld 
substantieel worden aangepast, of er moet een nieuw 
systeem worden ontwikkeld. Er zijn grotere personele 
gevolgen, of er is een wezenlijke impact op een of meer 
doelgroepen. 

Ingrijpend geeft aan dat het om een maatregel met 
grote gevolgen gaat. De maatregel is een stelsel-
wijziging of heeft daarvan de trekken. Er zijn grote 
gevolgen voor de automatisering, de personele 
bezetting, et cetera. De impact op een of meer 
doelgroepen wordt groot ingeschat. 

Indien er geen uitvoeringsgevolgen voor de 
Belastingdienst, Douane of Toeslagen zijn, wordt dit 
aangeduid met “geen”. 

De inschatting van de gevolgen van het voorstel speelt 
een rol bij de verdere beoordeling van de uitvoerbaar-
heid. Naarmate een voorstel meer burgers of bedrijven 
raakt, wegen de interactiegevolgen bijvoorbeeld 
zwaarder mee in het eindoordeel. 

Beschrijving voorstel/regeling 
Dit onderdeel beschrijft het voorstel waarover gevraagd 
is een uitvoeringsoordeel te geven. Waar bij het 
opstellen van de toets van bepaalde randvoorwaarden 
of veronderstellingen is uitgegaan, worden die hier ook 
beschreven. 

Interactie burgers/bedrijven 
Dit onderdeel beschrijft de verwachte impact op de 
interactie met burgers en bedrijven als gevolg van 

het voorstel, zoals: 
 aard en omvang van de doelgroep;
 begrijpelijkheid en uitlegbaarheid van het voorstel;
 noodzakelijke communicatie;
 verwachte gevolgen voor de dienstverlening van de

Belastingdienst, Douane of Toeslagen, zoals
bijvoorbeeld meer of minder vragen bij de
BelastingTelefoon of een toe- of afname van het
aantal bezwaren en beroepen.

Groen: een groene vlag geeft aan dat zich in de 
interactie tussen burgers en bedrijven en de 
Belastingdienst, Douane of Toeslagen naar verwachting 
geen bijzondere problemen zullen voordoen. 

Geel: een gele vlag geeft de verwachting aan dat de 
interactie met burgers en bedrijven rond een voorstel 
niet vanzelfsprekend zal verlopen, bijvoorbeeld als 
gevolg van een toename van complexiteit, een 
verandering van de doelgroep of de noodzaak voor 
burgers en bedrijven nieuwe informatie te verwerken. 

Rood: een rode vlag geeft de verwachting aan dat het 
niet goed mogelijk zal zijn burgers en bedrijven te 
informeren over de gevolgen van het voorstel. Het 
gevolg hiervan kan zijn dat de interactie stokt, of dat er 
problemen ontstaan omdat burgers en bedrijven niet 
doet wat, of iets anders doen dan, van hen wordt 
verwacht. Hoe zwaar dit uiteindelijk weegt, is mede 
afhankelijk van de omvang van de doelgroep die door 
de maatregel wordt geraakt.  

Indien er geen impact is op burgers en bedrijven, wordt 
dit aangegeven met “Niet van toepassing.”.  

Maakbaarheid systemen 
Dit onderdeel beschrijft de gevolgen voor de informatie-
voorzieningssystemen (IV-systemen), zoals: 
 welke gevolgen het voorstel heeft voor de opslag en

het beheer van gegevens;
 welke wijzigingen in of nieuwe stromen van en naar

burgers en bedrijven noodzakelijk zijn;
 welke aanpassingen in IV-voorzieningen nood-

zakelijk zijn;
 wat de bouwbaarheid is van de noodzakelijke

aanpassingen;
 of de aanpassingen (tijdig) inpasbaar zijn in het

IV-portfolio;
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leeswijzer uitvoeringstoets 

 of voorzieningen voor bestuurlijke informatie tijdig 
realiseerbaar zijn; 

 hoe het voorstel zich verhoudt tot de totale 
wijzigingsdruk (= de relatie van het voorstel tot 
andere reeds geplande wijzigingen in de 
IV-systemen); 

 de noodzakelijke doorlooptijd om aanpassingen in de 
systemen tijdig te kunnen realiseren.  

 
Groen: een groene vlag geeft aan dat de noodzakelijke 
aanpassingen in de systemen tijdig kunnen worden 
verwerkt. 
 
Geel: een gele vlag geeft aan dat de aanpassing haal-
baar is, maar dat daarbij bepaalde risico’s moeten 
worden geaccepteerd of bijvoorbeeld in eerste instantie 
bepaalde onvolledigheden zullen optreden. Te denken 
valt aan de situatie waarin de toelichting bij de 
aanvraag van een voorlopige aanslag voor het komende 
jaar niet meer is aan te passen. 
 
Rood: een rode vlag geeft aan dat niet alle vereiste 
aanpassingen van de automatisering haalbaar zijn, met 
als gevolg dat aanzienlijke risico’s op fouten optreden 
bij burgers en bedrijven of bij de Belastingdienst, 
Douane of Toeslagen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 
gedacht aan de noodzaak een ingewikkeld 
automatiseringstraject in te korte tijd te realiseren of 
een automatiseringssysteem te ontwikkelen waarvan 
vooraf wordt ingeschat dat dit onbeheersbaar complex 
wordt. Ook kan worden gedacht aan de situatie waarin 
het niet meer mogelijk is een bepaalde aanpassing, 
zoals het verwijderen van een vraag uit de aanvraag 
voor een voorlopige aanslag, tijdig door te voeren. Dit 
kan ertoe leiden dat belastingplichtigen na afloop van 
het jaar een bedrag moeten terugbetalen dat zij eerder 
bij de voorlopige aanslag kregen uitbetaald. Een rode 
vlag kan ook aangeven dat dat een voorstel reeds in het 
portfolio ingeplande werkzaamheden voor andere wet- 
en regelgeving verdringt, waardoor die niet conform de 
voorgenomen planning realiseerbaar zijn. 
 
Indien het voorstel de IV niet raakt, wordt dit 
aangegeven met “Niet van toepassing.”.  
 
Handhaafbaarheid 
Dit onderdeel beschrijft de gevolgen voor de aan 
handhaving gerelateerde aspecten, zoals: 

 beschikbaarheid van de voor handhaving benodigde 
gegevens; 

 verwacht risico op fouten en oneigenlijk gebruik; 
 inpasbaarheid in de handhavingsstrategie en welke 

middelen moeten of kunnen worden ingezet en met 
welke intensiteit. 

 
Groen: een groene vlag geeft aan dat een verbetering 
van de handhaafbaarheid wordt verwacht of er ten 
opzichte van de bestaande situatie niet of nauwelijks 
een wijziging van de handhaafbaarheid optreedt. 
 
Geel: een gele vlag geeft aan dat er een negatief effect 
is op de handhaafbaarheid, bijvoorbeeld omdat de 
informatiepositie van de Belastingdienst, Douane of 
Toeslagen verslechtert, of omdat de handhaving van het 
voorstel niet inpasbaar is binnen de bestaande 
handhavingsstrategie. 
 
Rood: een rode vlag geeft aan dat er een groot negatief 
effect op de handhaafbaarheid wordt verwacht. De 
regeling is voor de Belastingdienst, Douane of 
Toeslagen niet handhaafbaar of alleen handhaafbaar 
met inspanningen die niet kunnen worden 
waargemaakt. 
 
Indien het voorstel de handhaafbaarheid niet raakt, 
wordt dit aangegeven met “Niet van toepassing.”.  
 
Fraudebestendigheid 
Dit onderdeel beschrijft de gevolgen voor de aan 
fraudebestendigheid gerelateerde aspecten, zoals: 
 de fraudegevoeligheid en -bestendigheid van de 

voorgestelde wijziging; 
 de (on)mogelijkheden fraude of oneigenlijk gebruik 

tegen te gaan; 
 de mate van verandering in de informatiepositie van 

de Belastingdienst, Douane of Toeslagen. 
 
Groen: een groene vlag geeft aan dat de fraude-
bestendigheid ten opzichte van de huidige situatie 
positief wordt beïnvloed, bijvoorbeeld doordat drempels 
worden verhoogd of de informatiepositie van de 
Belastingdienst, Douane of Toeslagen wordt verstevigd. 

Geel: een gele vlag geeft aan dat de fraudebestendig-
heid ten opzichte van de huidige situatie verslechtert, 
bijvoorbeeld omdat een regeling wordt geïntroduceerd 

die niet met behulp van derdeninformatie controleer-
baar is.  

Rood: een rode vlag geeft aan dat de Belastingdienst, 
Douane of Toeslagen grote risico’s ziet voor de 
fraudebestendigheid van het voorstel. 

Indien het voorstel niet of nauwelijks gevolgen heeft 
voor de fraudebestendigheid, wordt dit weergegeven 
met “Niet van toepassing.”.  
 
Complexiteitsgevolgen 
Dit onderdeel beschrijft de mate waarin met het 
voorstel vanuit het perspectief van de uitvoering naar 
de complexiteitsgevolgen wordt gekeken, zoals: 
 het schrappen van uitzonderingen, of voor de 

Belastingdienst, Douane of Toeslagen moeilijk 
uitvoerbare regelgeving; 

 de bijdrage van een voorstel aan de rationalisatie 
van systemen; 

 een afname van aantallen belastingplichtigen, 
toeslaggerechtigden of douaneklanten. 

 
Groen: een groene vlag geeft aan dat het voorstel 
bijdraagt aan het verminderen van complexiteit. 
 
Geel: een gele vlag geeft aan dat de complexiteit als 
gevolg van het voorstel toeneemt. Dit kan bijvoorbeeld 
het gevolg zijn van de introductie van een nieuwe 
uitzondering. 
 
Rood: een rode vlag geeft aan dat er een grote toename 
van complexiteit wordt voorzien.  
 
Indien het voorstel geen wezenlijke gevolgen heeft voor 
de complexiteit wordt dit weergegeven met “Niet van 
toepassing.”. 
 
Risico procesverstoringen 
Dit onderdeel beschrijft de mate van waarschijnlijkheid 
dat de implementatie van het voorstel al dan niet 
geruisloos verloopt. Daarbij komen de volgende vragen 
aan de orde: 
 wat is de impact van de voorgestelde wijzigingen op 

de processen en systemen van de Belastingdienst, 
Douane of Toeslagen; 

 wat is de impact van de noodzakelijke aanpassingen 
in de interactie met burgers en bedrijven; 
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leeswijzer uitvoeringstoets 

 wat is de impact op de interactie met andere 
(overheids)organisaties; 

 wat is de realiseerbaarheid van de noodzakelijke 
aanpassingen. 

 
Klein wordt gebruikt voor min of meer routinematige 
aanpassingen waar de uitvoering veel ervaring mee 
heeft. Te denken valt aan tariefsaanpassingen en 
andere kleinere aanpassingen in bijvoorbeeld de 
aangifteprogrammatuur. 
 
Gemiddeld wordt gebruikt waar minder gebruikelijke en 
complexere aanpassingen aan de orde zijn, waarbij een 
groter risico aanwezig is dat de implementatie niet 
foutloos zal verlopen. Dit kan het gevolg zijn van 
aanloopproblemen die zich kunnen voordoen in de 
automatisering en de processen, of van verwachte 
complicaties in de interactie met burgers of bedrijven 
waar niet op voorhand duidelijk is wat er van hen wordt 
verwacht. Ook de afhankelijkheid van een of meer 
andere organisaties en de daarmee samenhangende 
risico’s van overdracht van informatie in ketens kan 
aanleiding zijn het procesrisico op gemiddeld in te 
schatten.  
 
Groot wordt gebruikt waar complexe aanpassingen 
ertoe leiden dat de onder “gemiddeld” beschreven 
risico’s manifest zullen zijn. 
 
De risico’s op procesverstoringen worden gaande het 
implementatieproces gemonitord. Waar nodig worden 
maatregelen genomen om risico’s te beperken en om 
gerezen problemen zo snel mogelijk op te lossen. 
 
Indien er geen kans op procesverstoringen is, wordt dit 
aangeduid met “geen”. 
 
Uitvoeringskosten 
Dit onderdeel beschrijft welke incidentele en structurele 
kosten en besparingen met het voorstel samenhangen: 
 personele kosten voor bijvoorbeeld handhaving en 

interactie; 
 kosten van aanpassing, beheer en onderhoud van 

IV-voorzieningen; 
 andere eenmalige materiële en structurele kosten 

die nodig zijn om het voorstel te kunnen realiseren. 
 

In het kader zijn de totale incidentele en structurele 
kosten en baten verdeeld over dienstverlening, 
handhaving/toezicht en automatisering.  

De Belastingdienst, Douane en Toeslagen maken 
jaarlijks reserveringen voor te verwachten kosten die 
samenhangen met kleinere, jaarlijks terugkerende 
aanpassingen in wet- en regelgeving. Het gaat 
bijvoorbeeld om kosten voor het wijzigen van content 
op de website en kleine aanpassingen in de 
aangifteprogrammatuur. De met dergelijke 
aanpassingen samenhangende kosten worden ten laste 
van het gereserveerde budget gebracht. In de 
uitvoeringstoets wordt dan aangegeven dat het een 
jaaraanpassing betreft en worden de kosten verder niet 
gekwantificeerd. 
 
Personele gevolgen 
Dit onderdeel beschrijft de met het voorstel 
samenhangende personele gevolgen. De incidentele of 
structurele afname of toename in personele capaciteit 
wordt uitgedrukt in aantallen fte’s. 
 
Beslag portfolio 
Hier wordt een inschatting gegeven welk beslag het 
voorstel legt op het IV-portfolio van de Belastingdienst, 
Douane en Toeslagen. Dit wordt aangegeven op vijf 
niveaus: 
 geen; 
 jaaraanpassing; 
 beperkt; 
 middelgroot; 
 groot. 
 
Jaaraanpassingen worden opgevangen binnen het 
daarvoor gereserveerde budget (zie uitvoeringskosten). 
 
Het IV-portfolio wordt twee keer per jaar vastgesteld. 
De gevolgen voor de automatisering van vastgestelde 
uitvoeringstoetsen lopen daarin mee. Mocht blijken dat 
herprioritering van wetgevingstrajecten noodzakelijk is 
dan wordt dit zo snel mogelijk besproken met de 
opdrachtgevers van de Belastingdienst, Douane en 
Toeslagen. De opdrachtgevers informeren het 
parlement over mogelijke herprioritering.  
 
Invoeringsmoment 
Dit onderdeel geeft de datum aan waarop de Belasting-
dienst, Douane of Toeslagen het voorstel kan uitvoeren. 

In de praktijk is dit de datum waarop het wetsvoorstel 
in werking treedt. Indien de Belastingdienst, Douane of 
Toeslagen constateert dat deze datum niet haalbaar is, 
betekent dit feitelijk dat het voorstel per de 
voorgenomen inwerkingtredingsdatum onuitvoerbaar is. 
 
Eindoordeel 
Op grond van een weging van de in kaart gebrachte 
gevolgen voor de uitvoering bevat de uitvoeringstoets 
een eindoordeel. Hier zijn drie opties mogelijk: 
1. Het voorstel is uitvoerbaar.  
2. Het voorstel is uitvoerbaar indien/mits/ 

tenzij/omdat/et cetera … . 
3. Het voorstel is niet uitvoerbaar.  
 
Indien er randvoorwaardelijke afhankelijkheden zijn, 
wordt optie twee gebruikt. Bijvoorbeeld kan daarmee 
worden aangeduid dat een bepaalde wijziging niet meer 
in de voorlopige aanslagregeling kan worden verwerkt, 
zodat deze feitelijk pas toepassing vindt via de aangifte 
inkomstenbelasting die burgers na afloop van het jaar 
bij de Belastingdienst indienen.  
 
De uitvoeringstoets wordt opgesteld op basis van 
conceptwetgeving. Hierdoor kan potentieel lastig 
uitvoerbare of onuitvoerbare wetgeving zo mogelijk 
worden aangepast zodat het predicaat onuitvoerbaar 
niet snel zal voorkomen. 
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Codificatie maatregel lijfrenten 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen    nvt   
Handhaafbaarheid      x 
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   nvt   
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 €         0 
• Automatisering €        0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
Deze maatregel betreft het verkorten van de looptijd 
van nog niet ingegane bancaire lijfrenten voor 
nabestaanden, niet zijnde de partner of gewezen 
partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde graad 
van de zijlijn, die ouder zijn dan de AOW-gerechtigde 
leeftijd. In de wet is voor deze groep een minimale 
looptijd voor bancaire lijfrenten opgenomen (20 jaar) 
om een levenslange uitkering te benaderen zodat 
sprake is van een reële oudedagsvoorziening. In 
bepaalde gevallen sluit een minimale looptijd van 20 
jaar niet aan bij een reële oudedagsvoorziening omdat 
de levensverwachting in die gevallen korter dan 20 jaar 

is. Bijvoorbeeld wanneer een ouder die de AOW-
gerechtigde leeftijd reeds heeft bereikt gerechtigd wordt 
tot het kapitaal uit een nabestaandenlijfrente van zijn 
kind. Daarom wordt voorgesteld om in dergelijke 
situaties rekening te houden met de leeftijd van de 
gerechtigde en de minimale looptijd van een bancaire 
lijfrente van 20 jaar te verlagen naarmate iemand ouder 
dan de AOW-gerechtigde leeftijd is. Hierbij wordt 
overeenkomstig de reeds geldende minimumtermijn van 
lijfrente-uitkeringen voor partners en niet-bloed- en 
aanverwanten een minimumtermijn van 5 jaar gesteld. 

Interactie burgers/bedrijven 
De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. 
 
Maakbaarheid systemen 
Niet van toepassing. 
 
Handhaafbaarheid 
In vergelijking met de huidige situatie treden nauwelijks 
gevolgen op voor de handhaafbaarheid. 
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Niet van toepassing. 
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein. 
 
Uitvoeringskosten 
Er zijn geen incidentele of structurele kosten. 
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 
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Codificatie maatregel 
loonstamrechten 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen    nvt   
Handhaafbaarheid    nvt   
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   nvt   
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 €         0 
• Automatisering €        0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2017 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
De voorgestelde maatregel codificeert de bij 
beleidsbesluit1 goedgekeurde praktijk dat met ingang 
van 1 april 2017 beleggingsondernemingen zijn 
toegelaten als aanbieders voor uitkeringen van 
loonstamrechten voor loonstamrechten die tot 
1 januari 2014 zijn ontstaan. 

Interactie burgers/bedrijven 
De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.  

1 Besluit van 7 december 2020, nr. 2020-234674 (Stcrt. 2020, 62989). 

Maakbaarheid systemen 
Niet van toepassing. 
 
Handhaafbaarheid 
Niet van toepassing. 
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Niet van toepassing. 
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein. 
 
Uitvoeringskosten 
Er zijn geen incidentele of structurele kosten. 
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk met terugwerkende kracht tot: 
1 januari 2017 (de datum waarop beleggingsonder-
nemingen als toegelaten aanbieders voor bancaire 
lijfrenten zijn opgenomen in artikel 3.126a, tweede lid, 
aanhef en onderdeel b, Wet IB 2001). 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar.  
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Enkele technische verbeteringen in 
de Wet DB 1965 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen      x 
Handhaafbaarheid    nvt  
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   nvt   
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 €         0 
• Automatisering €        0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: beperkt 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
Beschrijving voorstel/regeling 
Het voorstel bevat enkele tekstuele verbeteringen in de 
Wet op de dividendbelasting 1965 (Wet DB 1965). De 
volgende aanpassingen hebben een beperkte 
inhoudelijke wijziging tot gevolg: 
• uitbreiding van de mogelijkheid om het gestort 

kapitaal bij beschikking vast te laten stellen; 
• verduidelijking van de bepaling tegen 

dividendstripping; 
• uitbreiding ten aanzien van vergoedingen voor 

kapitaalverstrekkingen en enkele andere 

vergoedingen zoals renten op inleggelden van 
houdstercoöperaties. 

 
Interactie burgers/bedrijven 
Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. 
 
Maakbaarheid systemen 
De noodzakelijke systeemaanpassingen kunnen tijdig 
worden gerealiseerd.  
  
Handhaafbaarheid 
Niet van toepassing. 
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Niet van toepassing. 
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein.  
 
Uitvoeringskosten 
De incidentele automatiseringskosten zijn beperkt en 
worden opgevangen binnen de bestaande kaders. Er 
zijn geen structurele kosten. 
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen.  
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023. 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 
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Voor bezwaar vatbare 
beschikkingen op belastingaanslag 
voor bezwaar en beroep onderdeel 
laten uitmaken van belastingaanslag 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen    nvt   
Handhaafbaarheid    x   
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   x   
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €    10.000 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 € 2.780.000       
• Automatisering €        0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 26,5 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
Het voorstel past artikel 24a van de Algemene wet 
inzake rijksbelastingen (AWR) aan. Met de wijziging 
worden alle voor bezwaar vatbare beschikkingen op een 
aanslagbiljet geacht onderdeel uit te maken van de 
betreffende belastingaanslag. Hierdoor is een bezwaar 
of beroep tegen een belastingaanslag voortaan gericht 
tegen alle voor bezwaar vatbare beschikkingen op het 
betreffende aanslagbiljet. Zo leidt een bezwaar tegen 

bijvoorbeeld een boetebeschikking of 
belastingrentebeschikking er automatisch toe dat ook 
bezwaar is gemaakt tegen de belastingaanslag en de 
overige voor bezwaar vatbare beschikkingen op het 
aanslagbiljet.  
 
Interactie burgers/bedrijven 
Met de aanpassing kan voortaan worden volstaan met 
één bezwaar tegen de voor bezwaar vatbare 
beschikkingen op het aanslagbiljet. Communicatie vindt 
plaats via de reguliere kanalen. Daarnaast wordt tijdens 
de aangiftecampagne aandacht gevestigd op de 
wijziging (door middel van social media en 
infographics). 
 
Maakbaarheid systemen 
Niet van toepassing. 
 
Handhaafbaarheid 
Door de wijziging is het mogelijk dat belanghebbenden 
vaker in een later stadium alsnog nieuwe gronden 
aanleveren tegen de aanslag (of andere beschikkingen 
op het aanslagbiljet). Dit resulteert in extra 
werkzaamheden voor de behandeling van die nieuwe 
gronden.  
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
De complexiteit neemt naar aanleiding van dit 
wetsvoorstel toe.  
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is gemiddeld. 
 
Uitvoeringskosten 
De incidentele uitvoeringskosten bedragen € 10.000. De 
structurele uitvoeringskosten bedragen € 2.780.000. 
 
Personele gevolgen 
Met het voorstel is een inzet gemoeid van 26,5 fte 
structureel. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023. 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 
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Wettelijke grondslag uitvraag 
gegevens per IKV 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen    nvt   
Handhaafbaarheid      x 
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen     x 
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 €         0 
• Automatisering €        0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
Inhoudingsplichtigen doen met de loonaangifte één 
gecombineerde aangifte voor de loonbelasting en 
premies sociale verzekeringen. De loonaangifte bevat 
alle gegevens op collectief niveau – dat wil zeggen per 
werkgever – en alle gegevens op nominatief niveau – 
dat wil zeggen gesteld op naam van de individuele 
werknemer – die van belang zijn voor de heffing en 
inning van premies en loonbelasting en voor het 
distribuerende proces van het toekennen van 
uitkeringen door het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen (UWV).  

De voorgestelde wijziging van de Wet op de loon-
belasting 1964 maakt explicieter dat de gegevens die de 
inhoudingsplichtige via de loonaangifte aan de 
Belastingdienst moet verstrekken mede worden gebruikt 
ten behoeve van de polisadministratie en wordt de 
wettelijke grondslag verduidelijkt voor de verplichting 
van de inhoudingsplichtige om de gegevens per 
inkomstenverhouding (IKV) te verstrekken.  
 
Interactie burgers/bedrijven 
In de praktijk bestond onduidelijkheid over de wettelijke 
grondslag over de uitvraag per IKV via de loonaangifte. 
Deze onduidelijkheid wordt met het voorstel 
weggenomen.   
 
Maakbaarheid systemen 
Met de wijziging is geen uitbreiding van de gegevens die 
via de loonaangifte worden uitgevraagd beoogd. Er zijn 
geen systeemaanpassingen nodig. 
 
Handhaafbaarheid 
Met de voorgestelde aanpassing in de bepaling wordt 
geen wijziging van definitie van de IKV beoogd. Door 
het explicieter maken van de wettelijke grondslag 
draagt de regeling bij aan het voorkomen van discussies 
over de vraag of de Belastingdienst de gegevens mag 
uitvragen.   
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing.  
 
Complexiteitsgevolgen 
De verduidelijking draagt bij aan het voorkomen van  
discussies.  
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein.  
 
Uitvoeringskosten 
Er zijn geen incidentele of structurele kosten. 
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen.  
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023. 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 

 

9



Afschaffen betalingskorting 
voorlopige aanslag 
vennootschapsbelasting 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen      x 
Handhaafbaarheid      x 
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   x   
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €    10.000 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 €         0 
• Automatisering €   380.000 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: beperkt 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
Het voorstel ziet op het afschaffen van de betalings-
korting voor de voorlopige aanslag vennootschaps-
belasting (Vpb) met ingang van 1 januari 2023. 
Betalingskorting wordt tot nog toe verleend over een 
aanslag die in meer dan één termijn mag worden 
betaald, maar toch al volledig is betaald voor of op de 
voor die aanslag geldende eerste betaaltermijn. 
 
Interactie burgers/bedrijven 
Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. 

 
Maakbaarheid systemen 
De noodzakelijke systeemaanpassingen zijn beperkt en 
kunnen tijdig worden verwerkt.  
 
Handhaafbaarheid 
Het afschaffen van de betalingskorting leidt tot minder 
klantvragen en minder herstelposten. Aan de andere 
kant is de betalingskorting een belangrijke betalings-
prikkel. Het vervallen van de faciliteit leidt tot latere 
betaling en mogelijk tot een hogere belasting van het 
invorderingsapparaat. Het risico wordt beperkt geacht.  
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing.  
 
Complexiteitsgevolgen 
Het afschaffen van de betalingskorting voor de Vpb 
voorkomt discussie over het recht op korting. Aan de 
andere kant leidt een toename van het aantal gespreide 
betalingen mogelijk tot meer invorderingsmaatregelen. 
Het risico hierop lijkt echter beperkt. Voor de systemen 
levert het afschaffen van de korting geen vereen-
voudiging op, omdat alleen de korting voor de Vpb 
wordt afgeschaft en niet de korting van de inkomsten-
belasting en de inkomensafhankelijke bijdrage 
zorgverzekeringswet. 
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein.  
 
Uitvoeringskosten 
De incidentele automatiseringskosten bedragen 
€ 380.000. De incidentele dienstverleningskosten 
bedragen € 10.000. Er zijn geen structurele kosten.  
 
Personele gevolgen 
Het voorstel heeft beperkte personele gevolgen die 
worden opgevangen binnen de bestaande kaders.  
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023. 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 
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Betalingsvordering lokale 
belastingen 
 
 
 

Gevolgen: geen 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven   nvt   
Maakbaarheid systemen    nvt   
Handhaafbaarheid    nvt   
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   nvt   
    
Risico procesverstoringen: geen 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 €         0 
• Automatisering €        0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
De Invorderingswet 1990 kent sinds 1 juli 2020 de 
betalingsvordering. De betalingsvordering is een vorm 
van vereenvoudigd derdenbeslag onder een 
betaaldienstverlener. Met betrekking tot de gevallen 
waarin en de wijze waarop aan de betalingsvordering 
uitvoering moet worden gegeven gelden met dit 
voorstel ook voor gemeenten, provincies en water-
schappen op basis van bij ministeriële regeling gestelde 
nadere regels. Gemeenten, provincies en water-
schappen kunnen daardoor bij de invordering van lokale 

heffingen voortaan gebruik maken van de 
betalingsvordering. 
 
Interactie burgers/bedrijven 
Niet van toepassing. 
 
Maakbaarheid systemen 
Niet van toepassing. 
 
Handhaafbaarheid 
Niet van toepassing. 
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Niet van toepassing. 
 
Risico procesverstoringen 
Er is geen risico op procesverstoringen. 
 
Uitvoeringskosten 
Er zijn geen incidentele of structurele kosten. 
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen.  
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023. 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 
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Rentestop naheffingsaanslag 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven   x   
Maakbaarheid systemen    x   
Handhaafbaarheid    x   
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   x   
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €             0 €    370.000 
• Handhaving/toezicht €             0 €              0 
• Automatisering €   490.000 €              0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 3 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023, voor de 

omzetbelasting zodra nood-
zakelijke geautomatiseerde 
ondersteuning gereed is 

Beslag portfolio: middelgroot 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar, mits inwerkingtreding voor 

de omzetbelasting plaatsvindt conform 
bovenstaand invoeringsmoment 
 
 

 
Beschrijving voorstel/regeling 
Met deze maatregel wordt een rentestop geïntroduceerd 
voor situaties waarin de inspecteur te lang doet over het 
vaststellen van een naheffingsaanslag overeenkomstig 
een verzoek. De renteberekening ziet op situaties 
waarin de belastingplichtige moet bijbetalen. Door de 
termijn waarover rente kan worden berekend te 
beperken tot tien weken na ontvangst van het bericht, 
komt in voorkomende gevallen de vertraging bij het 
opleggen van de naheffingsaanslag in zoverre niet voor 
rekening van de belastingplichtige. 

Interactie burgers/bedrijven 
Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. 
Belastingplichtigen hoeven zelf geen actie te onder-
nemen voor de rentestop. De maatregel is daarom goed 
uitlegbaar. 
 
Maakbaarheid systemen 
De noodzakelijke aanpassingen kunnen niet voor alle 
middelen per 1 januari 2023 in de systemen worden 
gerealiseerd. De werkzaamheden om de rentestop te 
realiseren zullen daarom in eerste instantie voor 
verschillende middelen handmatig moeten worden 
opgevangen, ondersteund door techniek om de 
handmatige uitvoering te faciliteren.  
 
Voor de omzetbelasting (OB) is alleen automatische 
uitvoering een optie. De aanpassingen van het 
OB-systeem die daarvoor nodig zijn kunnen pas op zijn 
vroegst per 2026 worden gerealiseerd. Daarom treedt 
de rentestop voor de OB pas in werking (bij koninklijk 
besluit) op het moment dat de maatregel geauto-
matiseerd kan worden toepast.  
 
Handhaafbaarheid 
Het ambtshalve toekennen van de rentestop vergt extra 
personele inzet, waaronder het handmatig opvangen 
van werkzaamheden die nog niet geautomatiseerd 
kunnen worden ondersteund.  
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
De maatregel vergroot de complexiteit voor de 
Belastingdienst. De rentestop raakt alle aangifte-
belastingen en is daarmee een omvangrijke maatregel 
waarvoor veel processen moeten worden aangepast. 
Ook moeten in eerste instantie veel meer handmatige 
werkzaamheden plaatsvinden.   
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is gemiddeld. 
 
Uitvoeringskosten 
De incidentele automatiseringskosten bedragen 
€ 490.000. De structurele handhavingskosten bedragen 
€ 370.000. 
 

Personele gevolgen 
De noodzakelijke capaciteit voor het ambtshalve 
toekennen wordt deels opgevangen met de bestaande 
bezetting. Aanvullend is 3 fte structureel noodzakelijk.  
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023, voor de 
omzetbelasting zodra noodzakelijke geautomatiseerde 
ondersteuning gereed is, dit is op zijn vroegst per 2026. 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar, mits inwerkingtreding voor 
de omzetbelasting plaatsvindt conform bovenstaand 
invoeringsmoment. 
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Maatwerk belastingrente 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven   x   
Maakbaarheid systemen  x     
Handhaafbaarheid    nvt   
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   x   
    
Risico procesverstoringen: klein / gemiddeld / groot  
  
Uitvoeringskosten* incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €   110.000 
• Handhaving/toezicht €  2,41 mln. €   140.000  
• Automatisering €   310.000    €         0 
   
Personele gevolgen* 25 fte incidenteel 
 2,9 fte structureel 
*) PM exclusief de uitvoeringskosten en personele 
gevolgen voor OB en LH 
 
Invoering 
mogelijk  
per: 

de OB en de LH: zodra noodzakelijke 
geautomatiseerde ondersteuning 
beschikbaar is; overige belasting-
middelen: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: groot 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar, omdat voor de inwerking-

treding wordt gedifferentieerd tussen 
belastingmiddelen en mits:  
• de koninklijke besluiten voor de 

gedifferentieerde inwerkingtreding 
voor de OB en LH separaat worden 
voorzien van een uitvoeringstoets; 

• bij ministeriële regeling nader zal 
worden bepaald in welke gevallen en 
hoe de belastingplichtige/inhoudings-
plichtige moet aantonen over welke 
periode en over welk bedrag de 
belasting al was geheven, dan wel 
afgedragen of voldaan op aangifte. 

Beschrijving voorstel/regeling 
Het voorstel regelt dat voor zover gedurende het tijdvak 
waarover belastingrente wordt berekend, het te betalen 
bedrag aan belasting eerder reeds was geheven, dan 
wel op aangifte was voldaan of afgedragen, de 
inspecteur al dan niet op verzoek van de belasting-
plichtige of inhoudingsplichtige de over dat gedeelte van 
het tijdvak in rekening gebrachte belastingrente naar 
rato kan verminderen. Bij ministeriële regeling kunnen 
andere (ook nu nog niet-voorziene) situaties worden 
aangewezen waarin het te betalen bedrag aan belasting 
geacht wordt reeds te zijn betaald en waarop het 
voorgestelde eerste lid van toepassing is. 
Dit voorstel is op verzoek van de Belastingdienst, omdat 
zich in de praktijk diverse gevallen hebben voorgedaan 
waarbij het in rekening brengen van belastingrente als 
onredelijk wordt ervaren en ook niet in alle gevallen 
past bij de verzuimgedachte die aan de regeling 
belastingrente ten grondslag ligt.  
 
Interactie burgers/bedrijven 
Het voorstel heeft een grote impact op de interactie met 
belastingplichtigen. Het voorstel biedt een correctie-
mechanisme voor de tot nu toe gesignaleerde 
‘onredelijke’ gevallen waarbij belastingrente in rekening 
wordt gebracht over (een gedeelte van) een tijdvak 
waarin (een gedeelte van) het te betalen belasting-
bedrag al was geheven, dan wel op aangifte was 
voldaan of afgedragen. In voorkomende gevallen kan de 
burger/het bedrijf een verzoek om rentematiging 
indienen. Daarbij moet hij een onderbouwing en 
(mogelijk complexe) renteberekening aanleveren. 
 
Maakbaarheid systemen 
Het voorstel vergt grote aanpassingen van de systemen 
en processen van de Belastingdienst. Invoering bij 
koninklijk besluit biedt de mogelijkheid het moment van 
invoering van de verschillende onderdelen van het 
voorstel te bepalen op grond van het gereedkomen van 
de noodzakelijke voorbereidingen. Voor de omzet-
belasting (OB) en de loonheffingen (LH) kunnen de 
systeemaanpassingen naar verwachting niet eerder dan 
2026 worden gerealiseerd. 
 
Handhaafbaarheid 
Niet van toepassing. 
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 

Complexiteitsgevolgen 
De maatregel vergroot de complexiteit voor de 
Belastingdienst, met name zijn er onzekerheden rond 
de omvang van de regeling, de complexe handmatige 
renteberekening en de mogelijke aanzuigende werking.  
 
Risico procesverstoringen 
De risico’s op procesverstoring zijn groot. De 
wijzigingen zijn niet gemakkelijk te realiseren in 
bestaande systemen en processen. De capaciteitsimpact 
is mogelijk substantieel. 
 
Uitvoeringskosten 
De automatiseringskosten bedragen incidenteel 
€ 310.000. De incidentele handhavingskosten bedragen 
€ 2,41 mln. De structurele kosten bedragen € 250.000. 
De uitvoeringskosten voor de OB en de LH worden 
bepaald in de separate uitvoeringstoetsen bij de 
betreffende koninklijke besluiten. 
 
Personele gevolgen 
Met het voorstel is een incidentele inzet gemoeid van in 
totaal 25 fte tot 2028 en 2,9 fte structureel. In deze 
inzet zijn de OB en de LH niet meegenomen. De inzet 
voor deze middelen is onder meer afhankelijk van de te 
realiseren IV-ondersteuning, zodat voor het maken van 
een goede inschatting nader onderzoek nodig is. De 
inzet wordt bepaald in de separate uitvoeringstoetsen 
bij de betreffende koninklijke besluiten. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk voor:  
• de OB en de LH: zodra de noodzakelijke 

geautomatiseerde ondersteuning beschikbaar is; 
• andere belastingmiddelen: 1 januari 2023. 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar, omdat voor de 
inwerkingtreding wordt gedifferentieerd tussen 
belastingmiddelen en mits:  
• de koninklijke besluiten voor de gedifferentieerde 

inwerkingtreding voor de LH en OB separaat worden 
voorzien van een uitvoeringstoets; 

• bij ministeriële regeling nader zal worden bepaald 
in welke gevallen en hoe de 
belastingplichtige/inhoudingsplichtige moet 
aantonen over welke periode en over welk bedrag de 
belasting al was geheven, dan wel afgedragen of 
voldaan op aangifte.  
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Versterken rechtsbescherming bij 
onderlinge overlegprocedure tussen 
staten met een belastingverdrag 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen    nvt   
Handhaafbaarheid    nvt   
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   nvt   
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 €         0 
• Automatisering €        0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
Ondanks het bestaan van een belastingverdrag of een 
daarmee vergelijkbare regeling zoals de Belasting-
regeling voor het Koninkrijk, kan zich een situatie 
voordoen waarin een natuurlijk persoon of lichaam te 
maken krijgt met dubbele belasting of waarin 
anderszins sprake is van heffing in strijd met dat 
verdrag of die regeling. Diegene kan in een dergelijk 
geval op grond van het toepasselijke belastingverdrag 
of -regeling een verzoek indienen bij de bevoegde 
autoriteit (in Nederland: de minister van Financiën) om 

een zogenoemde onderlinge overlegprocedure (mutual 
agreement procedure: MAP) te starten. Indien de 
bevoegde autoriteit het verzoek gegrond acht, is de 
bevoegde autoriteit op grond van het belastingverdrag 
of toepasselijke regeling verplicht om met de bevoegde 
autoriteit van het andere betrokken land in overleg te 
treden en zich in te spannen om de dubbele of strijdige 
belasting te voorkomen.  

Indien de Nederlandse bevoegde autoriteit echter 
vaststelt dat het verzoek niet aan de voorwaarden 
voldoet, zal deze het verzoek afwijzen. Tegen het 
besluit tot afwijzing van een verzoek tot onderlinge 
overlegprocedure bestaat op dit moment de mogelijk-
heid van bezwaar en beroep op grond van de algemene 
regels inzake bezwaar en beroep van de Algemene wet 
bestuursrecht.  

Gelet op de vaak fiscaaltechnische aard en inhoud van 
een besluit tot afwijzing van het verzoek, is het gewenst 
om deze procedures onder het fiscale procesrecht te 
brengen. Dit wetsvoorstel regelt dat het besluit tot 
afwijzing van een verzoek tot onderlinge overleg-
procedure een voor bezwaar vatbare beschikking is als 
bedoeld in hoofdstuk V van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen (AWR). Daarmee wordt de 
belastingrechter bevoegd in plaats van de 
bestuursrechter. 

Interactie burgers/bedrijven 
Voor burgers en bedrijven blijft de mogelijkheid van 
bezwaar en beroep bestaan; alleen de rechterlijke 
instantie waartoe men zich moet wenden verandert. 
 
Maakbaarheid systemen 
Niet van toepassing. 
 
Handhaafbaarheid 
Niet van toepassing.  
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Niet van toepassing. 
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein.  

Uitvoeringskosten 
Er zijn geen incidentele of structurele kosten.  
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen.  
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023. 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 
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Verlengen en uniformeren bepaalde 
termijnen vereenvoudigd 
derdenbeslag 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen      x 
Handhaafbaarheid    nvt   
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen     x 
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 €         0 
• Automatisering €        0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: beperkt 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
Voordat een vereenvoudigd derdenbeslag wordt 
uitgevoerd, stuurt de ontvanger in veel gevallen aan de 
belastingschuldige een bericht waarin hij aankondigt dat 
hij voornemens is om een vereenvoudigd derdenbeslag 
te doen. In de wet is vastgelegd in welke gevallen de 
ontvanger een vooraankondiging stuurt en wat de 
reactietermijn voor de belastingschuldige is. 
 
Door verschillende wetswijzigingen gelden er in de 
situatie dat een vooraankondiging moet worden 

verzonden, twee verschillende reactietermijnen: een 
reactietermijn van één week en een reactietermijn van 
vier weken. Met de beoogde wijziging wordt in alle 
gevallen waarin een vooraankondiging moet plaats-
vinden aan de belastingschuldige een reactietermijn van 
vier weken gegeven. Zo mag de ontvanger het 
vereenvoudigd derdenbeslag pas vier weken na de 
dagtekening van de vooraankondiging doen. 
 
Interactie burgers/bedrijven 
De doelgroep bestaat uit belastingschuldigen die niet 
voldoen aan hun betalingsverplichting leidend tot de 
aankondiging van een vereenvoudigd derdenbeslag. De 
reactietermijn wordt verruimd. Dit is een voordeel voor 
de betreffende belastingschuldigen.  
 
Maakbaarheid systemen 
De reguliere systemen worden niet geraakt. Wel worden 
aanpassingen gedaan ten behoeve van de bewaking en 
signalering van termijnen.  
 
Handhaafbaarheid 
Niet van toepassing.  
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Door verschillende wetswijzigingen zijn, in de situatie 
dat een vooraankondiging moet worden verzonden, 
twee verschillende reactietermijnen ontstaan. Met de 
beoogde wijziging wordt dit geüniformeerd en is 
gekozen voor de meest gunstige termijn voor de 
belastingschuldige. 
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein.  
 
Uitvoeringskosten 
De incidentele automatiseringskosten zijn beperkt en 
worden opgevangen binnen de bestaande kaders. Er 
zijn geen structurele kosten. 
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023. 
 

Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 
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Tegemoetkoming schrijnende 
situaties bij verkrijgen nalatenschap 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven   ntb   
Maakbaarheid systemen    ntb   
Handhaafbaarheid    ntb   
Fraudebestendigheid   ntb   
Complexiteitsgevolgen   ntb   
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        ntb €         ntb 
• Handhaving/toezicht €        ntb €         ntb 
• Automatisering €        ntb €         ntb 
   
Personele gevolgen: ntb fte incidenteel 
 ntb fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: ntb 
  
Eindoordeel:  De voorgestelde wijziging is uitvoerbaar, 

mits de ministeriële regeling tijdig wordt 
opgesteld en deze ook middels een 
uitvoeringstoets uitvoerbaar wordt 
bevonden. 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
Voor een aantal nader te specificeren situaties waarin 
toepassing van de geldende wets-, en beleidsbepalingen 
leidt tot schrijnende gevallen, wordt een uitstelfaciliteit 
in het leven geroepen waarbij in die gevallen de 
ontvanger minimaal vijf jaar renteloos uitstel van 
betaling kan verlenen. De concrete aanwijzing van 
situaties die als schrijnend worden gekwalificeerd vindt 
plaats bij ministeriële regeling.  

Interactie burgers/bedrijven 
De beoordeling kan pas plaatsvinden nadat de concrete 
situaties die als schrijnend worden aangemerkt, zijn 
benoemd in de ministeriele regeling.  
 
Maakbaarheid systemen 
Met een beperkte systeemaanpassing is de 
administratie en bewaking van het uitstel in te bedden. 
Het moment dat die aanpassing voltooid moet zijn valt 
samen met de inwerkingtreding van de ministeriele 
regeling. De impactbepaling van de aanpassing moet 
plaatsvinden in de uitvoeringstoets die op de in te 
voeren ministeriele regeling wordt opgesteld.  
 
Handhaafbaarheid 
De beoordeling kan pas plaatsvinden nadat de concrete 
situaties die als schrijnend worden aangemerkt zijn 
benoemd in de ministeriele regeling.  
 
Fraudebestendigheid 
De beoordeling kan pas plaatsvinden nadat de concrete 
situaties die als schrijnend worden aangemerkt zijn 
benoemd in de ministeriele regeling.  
 
Complexiteitsgevolgen 
De beoordeling kan pas plaatsvinden nadat de concrete 
situaties die als schrijnend worden aangemerkt zijn 
benoemd in de ministeriele regeling.  
 
Risico procesverstoringen 
De beoordeling kan pas plaatsvinden nadat de concrete 
situaties die als schrijnend worden aangemerkt zijn 
benoemd in de ministeriele regeling.  
 
Uitvoeringskosten 
De mogelijk met het voorstel samenhangende kosten 
kunnen pas volledig in kaart worden gebracht nadat 
duidelijk is welke situaties als schrijnend worden 
aangemerkt en de omvang van de doelgroep duidelijk 
wordt.   
 
Personele gevolgen 
De beoordeling kan pas plaatsvinden nadat de concrete 
situaties die als schrijnend worden aangemerkt zijn 
benoemd in de ministeriele regeling.  
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023. 
 

Eindoordeel 
De voorgestelde wijziging is uitvoerbaar mits de 
ministeriële regeling tijdig wordt opgesteld en deze ook 
middels een uitvoeringstoets uitvoerbaar wordt 
bevonden. 
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Wijzigingen in de Belastingwet BES  
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen    nvt   
Handhaafbaarheid    nvt   
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   nvt   
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €         0 €         0 
• Handhaving/toezicht €         0 €         0 
• Automatisering €         0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
Beschrijving voorstel/regeling 
Het voorstel bevat twee wijzigingen voor de 
Belastingwet BES.  
• Er wordt naast de bestaande vrijstellingen, 

vrijstelling van belasting verleend bij aankoop door 
de Staat van een onroerende zaak of schip middels 
een BV of NV, behalve wanneer er sprake is van 
concurrentie tussen de vrijgestelde en een 
belastingplichtige die winst beoogt.  

• Indien een onroerende zaak of een schip binnen zes 
maanden wordt doorverkocht, wordt de waarde 
waarover bij de tweede transactie 
overdrachtsbelasting is verschuldigd, verminderd 
met de waarde waarover bij de eerste transactie al 

overdrachtsbelasting verschuldigd was. Voorgesteld 
wordt hieraan toe te voegen dat de waarde 
waarover bij een transactie binnen zes maanden na 
een vorige transactie overdrachtsbelasting is 
verschuldigd, wordt verminderd met het bedrag 
waarover ter zake van de vorige overdracht 
algemene bestedingsbelasting was verschuldigd die 
niet in aftrek is of kon worden gebracht. 

 
Interactie burgers/bedrijven 
Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. 
 
Maakbaarheid systemen 
Niet van toepassing. 
 
Handhaafbaarheid 
Niet van toepassing. Het ook in mindering brengen van 
de algemene bestedingsbelasting op de verschuldigde 
overdrachtsbelasting betreft een dusdanige beperkte 
wijziging dat dit geen impact zal hebben op de 
handhaafbaarheid. 
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Niet van toepassing. 
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein. 
 
Uitvoeringskosten 
Er zijn geen incidentele of structurele kosten. 
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023. 
 
Eindoordeel 
De wijzigingen zijn uitvoerbaar. 
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Afschaffen vakantiebonnen 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven     x 
Maakbaarheid systemen      x 
Handhaafbaarheid    nvt   
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen     x 
    
Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 €         0 
• Automatisering €        0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: beperkt 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
In de praktijk worden vakantiebonnen niet meer 
verstrekt. Hierdoor hebben de huidige artikelen in de 
Wet op de loonbelasting 1964 hun belang verloren en 
wordt voorgesteld om deze bepalingen met ingang van 
2023 te laten vervallen. Verder bevat het voorstel een 
technische wijziging in verband met de hiervoor 
genoemde aanpassingen. 
 
Interactie burgers/bedrijven 
Communicatie verloopt via de reguliere kanalen. 
 

Maakbaarheid systemen 
In de loonaangifte is nu nog de rubriek ‘Indicatie 
vakantiebonnen toegepast’ opgenomen. Met deze code 
geeft de werkgever aan dat binnen de inkomsten-
verhouding de regeling vakantiebonnen of tijdsparen is 
toegepast. De Belastingdienst treedt in overleg met 
UWV en CBS over het verwijderen of wijzigen van de 
indicatierubriek. Eventuele impact daarvan wordt met 
een nieuwe uitvoeringstoets in beeld gebracht. 
 
Handhaafbaarheid 
Niet van toepassing. 
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Doordat er geen vakantiebonnen meer worden verstrekt 
heeft de speciale regeling voor de waardering van 
vakantiebonnen zijn belang verloren. De aanpassing is 
daarom een complexiteitsreductie. 
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein. 
 
Uitvoeringskosten 
Er zijn geen incidentele of structurele kosten. 
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023. 
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 
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Aanpassen omissie Invorderingswet 
1990 

 
 
 

Gevolgen: geen 

  

 
   

Interactie burgers/bedrijven   nvt   
Maakbaarheid systemen    nvt   
Handhaafbaarheid    nvt   
Fraudebestendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   nvt   
    
Risico procesverstoringen: geen 
  
Uitvoeringskosten incidenteel structureel 
• Dienstverlening €        0 €         0 
• Handhaving/toezicht €        0 €         0 
• Automatisering €        0 €         0 
   
Personele gevolgen: 0 fte incidenteel 
 0 fte structureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 – 01 – 2023 

Beslag portfolio: geen 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
In 2006 is voorgesteld om een gedeelte van artikel 49, 
eerste lid, Invorderingswet 1990 inzake de formele 
bepaling over aansprakelijkheid te laten vervallen1. Via 
de inwerkingtreding van de Aanpassingswet vierde 
tranche Algemene wet bestuursrecht op 1 juli 2009 is 
echter per abuis de verkeerde volzin vervallen. Met de 
voorgestelde technische wijziging wordt de verwijderde 
volzin opnieuw opgenomen in dit artikel en de volzin die 

1 Kamerstukken II 2005/06, 30322, nr. 3. 

verwijderd had moeten worden, wordt alsnog 
verwijderd.  

Interactie burgers/bedrijven 
Niet van toepassing. 
 
Maakbaarheid systemen 
Niet van toepassing. 
 
Handhaafbaarheid 
Niet van toepassing. 
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Niet van toepassing. 
 
Risico procesverstoringen 
Er is geen risico op procesverstoringen. 
 
Uitvoeringskosten 
Er zijn geen incidentele of structurele kosten. 
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen.  
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2023.  
 
Eindoordeel 
Het voorstel is uitvoerbaar. 
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