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Datum 29 november 2022
Betreft Internetconsultatie Belastingconstructies

Geachte voorzitter, 

 
Het kabinet heeft bij de Miljoenennota 2023 een taakstellende opbrengst 
ingeboekt oplopend tot € 550 miljoen structureel voor de aanpak van 
opmerkelijke belastingconstructies. Deze taakopdracht volgt uit het IBO 
Vermogensverdeling dat laat zien dat ons huidige belastingstelsel de nodige 
onevenwichtigheden kent en dat deze - in combinatie met de vele fiscale 
regelingen (aftrekposten, vrijstellingen, drempels, kortingen en verlaagde 
tarieven) - leiden tot opmerkelijke belastingconstructies. In de reactie op het IBO 
heeft het kabinet aangegeven dat fiscale onevenwichtigheden en opmerkelijke 
belastingconstructies te lang over het hoofd zijn gezien en dat deze moeten 
worden aangepakt. Het ministerie van Financiën pakt dit project voortvarend op 
en wil als onderdeel van dit project een internetconsultatie starten. Met deze brief 
informeer ik uw Kamer graag hierover. 
 
Bij deze taakopdracht kijkt het kabinet nadrukkelijk naar ons hele 
belastingstelsel. Het gaat bij opmerkelijke belastingconstructies om het zodanig 
structureren, omvormen dan wel schuiven van transacties, inkomen, winst en 
vermogen zodat zo min mogelijk belasting wordt betaald. Er wordt 
gebruikgemaakt van de verschillen in tarieven en grondslagen en vrijstellingen 
dan wel aftrekposten. Dit gebruik staat op gespannen voet met wat met de 
wetgeving bij invoering is beoogd. We kunnen ook kunnen spreken van 
ongewenste neveneffecten die bij invoering van fiscale wetgeving over het hoofd 
zijn gezien. Het gaat om gevallen waarbij weliswaar wordt gehandeld naar de 
letter van de wet, maar niet naar de geest van de wet.   
 
De eerste fase van het project betreft een inventarisatie van opmerkelijke 
belastingconstructies. Het ministerie van Financiën doet deze inventarisatie ook 
via deze externe internetconsultatie. Iedereen die zich daartoe geroepen voelt, 
wordt gevraagd met voorbeelden van belastingconstructies te komen door een 
vragenlijst in te vullen. De consultatie start op 29 november 2022 en loopt tot en 
met 31 januari 2023. De consultatiedocumenten zijn als bijlagen bij deze brief 
opgenomen. In het rapport van het IBO Vermogensverdeling is als bijlage een 
lijst met opmerkelijke belastingconstructies opgenomen. Deze is tevens als 
bijlage toegevoegd.  
 
In de Voorjaarsnota 2023 wordt de eerste invulling van de aanpak van 
belastingconstructies gepresenteerd die moet leiden tot een opbrengst van € 160 
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miljoen in 2024. In de zomer van 2023 wordt over de totale invulling van de 
taakopdracht gecommuniceerd. Naast de taakopdracht is in de kabinetsreactie op 
het IBO Vermogensverdeling aangegeven om jaarlijks met een lijst met 
opmerkelijke belastingconstructies te komen die als bijlage mee wordt gestuurd 
bij de Voorjaarsnota. Hierover is bij de Algemene Financiële Beschouwingen motie 
Grinwis Maâtoug aangenomen.1  
 
 

Hoogachtend, 
 
de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst 
 
 
 
 
Marnix L.A. van Rij 

 
1 Kamerstukken II 2022-2023, 36 200, nr. 99 


