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Quickscans amendementen pakket Belastingplan 2023 

 

• De ingediende amendementen bij het pakket Belastingplan 2023 zijn door de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane met een quickscan beoordeeld, waar mogelijk 

mede op basis van de eerder met uw Kamer gedeelde informatie (bijlage bij Kamerstukken II 2022-2023, 36202, nr. 6). 

• Quickscans zijn voorlopige inschattingen van de verwachte uitvoeringsgevolgen. De beoordeling met quickscans vindt plaats door de deskundigen die eerder de 

uitvoeringstoets hebben opgesteld voor het voorstel waarop het amendement wordt ingediend. Daarbij gebruiken zij de kennis die zij hebben opgebouwd bij het 

opstellen van de uitvoeringstoets. Dit maakt het in veel gevallen mogelijk in de korte beschikbare tijd een redelijk betrouwbare inschatting te maken van de 

uitvoeringsgevolgen van een amendement. 

• Voor amendementen die een nieuw voorstel in het pakket Belastingplan introduceren, ontbreekt doorgaans die parate kennis. De quickscan heeft dan in veel gevallen 

een grotere mate van onzekerheid. 

• Voor aangenomen amendementen wordt op een later moment, na de stemmingen, een uitvoeringstoets opgesteld. Hierin wordt een definitief oordeel gegeven over 

de uitvoerbaarheid van het amendement.  

• Op grond van de opgedane ervaringen zijn voor een aantal veel voorkomende situaties standaardbeoordelingen uitgewerkt. Deze zijn aan het begin van het overzicht 

opgenomen. Waar in een amendement zo’n standaardsituatie van toepassing is, wordt in de quickscan naar de standaardbeoordeling verwezen. 

• Amendementen kunnen leiden tot extra uitvoeringskosten (inclusief eventuele extra personele capaciteit) bij de Belastingdienst, Toeslagen, of de Douane waarvoor 

niet in dekking is voorzien. De uitvoeringskosten van aangenomen amendementen moeten worden opgevangen binnen begrotingshoofdstuk IX. Deze 

uitvoeringskosten worden in beeld gebracht bij de uitvoeringstoets.  

• Het uiteindelijke effect voor de uitvoering is mede afhankelijk van de samenloop die kan ontstaan tussen aangenomen amendementen en nota’s van wijziging die nog 

worden ingediend. Zo kunnen tariefsaanpassingen elkaar bijvoorbeeld gedeeltelijk uitdoven, of juist versterken. 

• Cumulatie van maatregelen op specifieke beleidsterreinen kan tot risico’s in de uitvoering leiden. Een aantal amendementen zijn alleen parameteraanpassingen. Deze 

zijn doorgaans relatief eenvoudig uitvoerbaar. Veel maatregelen vereisen ook verdergaande aanpassingen in de IV-systemen en/of personele capaciteit in het 

toezicht. Daarvoor moet ook worden gekeken naar inpasbaarheid in het IV-portfolio en het toezicht.  

• Eventuele herprioritering van de beschikbare capaciteit vindt plaats in overleg met de opdrachtgevers van de Belastingdienst, Toeslagen en de Douane. Indien 

noodzakelijk informeren de opdrachtgevers het parlement over mogelijke herprioritering. 

Amendement Beoordeling Invoeringsmoment & 

eindoordeel 

BEOORDELING STANDAARDSITUATIES 

1. Aanpassingen parameter-

waarden van tarieven, 

schijflengten, heffingskortingen 

inkomstenbelasting 

Interactie burgers/bedrijven 

Indien uiterlijk 18 november 2022 12:00 uur bekend, kan de Belastingdienst bij het versturen 

van de massaal opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 die eind 

2022/begin 2023 worden verstuurd rekening houden met als gevolg van amendementen en 

nota’s van wijziging gewijzigde parameters. Parameterwijzigingen die na 18 november 12:00 

uur bekend worden, kunnen door de Belastingdienst niet meer worden verwerkt in de 

massaal opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 die eind 2022/begin 2023 

worden verstuurd. Indien de belastingplichtige niet zelf initiatief neemt om tussentijds een 

nieuwe voorlopige aanslag aan te vragen en, indien van toepassing, indien de 

parameterwijziging niet via de loonbelasting wordt verrekend, wordt dit rechtgetrokken bij de 

aanslagregeling 2023 die in 2024 van start gaat. In dat geval kan het zijn dat de 

belastingplichtige een extra bedrag moet bijbetalen, of juist een extra bedrag terugontvangt. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023, 

indien uiterlijk 18 november 2022 

12:00 uur bekend. 
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Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Indien uiterlijk 18 november 2022 12:00 uur bekend, kan de Belastingdienst de wijziging nog 

verwerken in de massaal opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 die eind 

2022/begin 2023 worden verstuurd. De Belastingdienst verwerkt de parameterwaarden nadat 

deze bekend zijn in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 die op initiatief van de 

belastingplichtige worden opgelegd. De kosten vallen binnen het beschikbare budget voor de 

jaaraanpassingen. 

BEOORDELING AMENDEMENTEN 

Amendementen Belastingplan 2023 (36202) 

36202 nr. 18 

Kamerlid Beckerman 

(afschaffen winstbelasting 

voor woningcorporaties) 

 

Interactie burgers/bedrijven 

Het voorstel raakt een beperkt aantal belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting. 

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

De introductie van een subjectieve vrijstelling in de vennootschapsbelasting voor 

woningcorporaties heeft tot gevolg dat er afrekening moet plaats vinden over alle stille 

reserves van belastingplichtigen die onder de vrijstelling vallen. Dan gaat het met name om 

stille reserves in de woningportefeuille. De hoogte van deze winst is lastig te bepalen en leidt 

tot discussie en verzoeken tot vooroverleg. Voor de overgang zal daarom veel capaciteit 

moeten worden ingezet van zowel waarderingsdeskundigen als van behandelaars van 

woningcorporaties vanuit de vennootschapsbelasting.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Invoering van de subjectvrijstelling leidt op korte termijn tot een substantiële toename van 

de werklast. De verwachting is dat de afhandeling van verzoeken, bezwaren, procedures en 

aangiftes voor eerdere jaren nog lange tijd is beslag zal nemen. Na afronding van die 

werkzaamheden is een beperkte structurele afname te verwachten van de noodzakelijke 

personele capaciteit. De subjectieve vrijstelling vergt een beperkte aanpassing in de 

systemen. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023. 
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36202, nr. 19 

Alkaya 

(verhogen van het tarief voor het 

belastbare inkomen uit sparen 

en beleggen) 

standaardsituatie 1 is van toepassing  Uitvoerbaar per: 1 januari 2023, 

indien uiterlijk 18 november 2022 

12:00 uur bekend. 

36202, nr. 20 

Alkaya 

(verhogen van het vpb-tarief in 

de tweede schijf en het invoeren 

van een derde schijf) 

 

 

Interactie burgers/bedrijven 

Het voorstel raakt alle belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting. Communicatie vindt 

plaats via de reguliere kanalen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Het invoeren van drie schijven met significant hogere tarieven leidt naar verwachting tot 

ontwijkend gedrag door belastingplichtigen. Te voorzien is dat bedrijfsactiviteiten massaal 

gesplitst worden of stapelstructuren worden opgezet om zoveel mogelijk gebruik te maken 

van lagere belastingschijven. De voorlopige verwachting is dat hierop door het grote verschil 

in schijfpercentages actief geanticipeerd en gepland gaat worden. Ook ontstaan mogelijk 

discussies over de toerekening van opbrengsten aan activiteiten/vennootschappen. Als deze 

vormen van planning massaal worden toegepast, is juiste heffing van vennootschapsbelasting 

niet handhaafbaar en loopt de uitvoering hierop vast.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De tariefswijzigingen en het toevoegen van een derde schijf in de vennootschapsbelasting zijn 

parameterwijzigingen. Indien uiterlijk 1 december 2022 bekend, kan de Belastingdienst tijdig 

rekening houden met de gewijzigde parameters en de wijzigingen tijdig verwerken in de 

systemen. Ook het aangifteformulier voor de bronbelasting renten en royalty’s moet worden 

aangepast, evenals de applicatie voor de berekening van de tegemoetkoming ter voorkoming 

van dubbele belasting. 

 

Het invoeren van drie schijven met significant hogere tarieven leidt naar verwachting tot 

ontwijkend gedrag door belastingplichtigen, zie ook handhaafbaarheid/fraudebestendigheid. 

Dit zal naar verwachting leiden tot een forse toename van werk. Deze toename betekent 

extra inzet van personeel, zowel incidenteel als structureel. De precieze omvang is op dit 

moment niet te geven, maar de huidige verwachting is dat dit gaat om aantallen die het 

absorptievermogen van de organisatie te boven gaan. Herprioritering van inzet van het 

huidige personeel als gevolg van deze maatregel gaat ten koste van andere taken. Een 

uitvoeringstoets dient uitsluitsel te bieden over de definitieve gevolgen. 

 

Gezien de beperkt beschikbare tijd 

bij een quickscan is het nu niet 

mogelijk om aan te geven of het 

amendement uitvoerbaar is per 

1 januari 2023. Naar verwachting 

ontstaan er met het amendement 

mogelijk complexe ontwijkings-

situaties waarvan de uitvoerings-

impact eerst met een reguliere 

uitvoeringstoets nader moeten 

worden onderzocht. 
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36202, nr. 26 

Nijboer en Maatoug 

(wijzigen van het normbedrag in 

de gebruikelijkloonregeling)  

 

 

Interactie burgers/bedrijven 

De Belastingdienst voorziet in uitgebreide specifieke voorlichting op de website en in het 

Handboek loonheffingen. Daarnaast is op de website de ‘checklist verzoek vooroverleg 

gebruikelijk loon’ beschikbaar om belanghebbenden te helpen zich zo volledig mogelijk voor 

te breiden op het vooroverleg. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Belanghebbenden mogen het gebruikelijk loon in sommige gevallen ook lager dan het 

wettelijke normbedrag (€ 48.000 in 2022) vaststellen. Daarbij is met name het loon uit de 

meest vergelijkbare dienstbetrekking van belang. Verwacht wordt dat belanghebbenden bij 

een verhoging van het normbedrag naar € 65.000 eerder aanleiding hebben om het 

gebruikelijk loon te baseren op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De 

Belastingdienst verwacht daarom een toename van vooroverleg over de hoogte van het 

gebruikelijk loon of de meest vergelijkbare dienstbetrekking en meer discussies bij controles 

achteraf. Deze toename kan nog niet gekwantificeerd worden, maar leidt naar verwachting 

tot de inzet van extra fte. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ is niet in wetgeving beschreven en wordt 

veelal vastgesteld in het kader van vooroverleg tussen belanghebbenden en inspecteur. De 

vaststelling van het gebruikelijk loon en meer specifiek de meest vergelijkbare 

dienstbetrekking blijkt in de praktijk vaak ingewikkeld en arbeidsintensief. Het verhogen van 

het normbedrag maakt het belang van vaststelling van het loon uit meest vergelijkbare 

dienstbetrekking voor belanghebbenden groter, zodat te verwachten is dat het aantal 

discussies over de hoogte van het gebruikelijk loon zal toenemen. Dit wordt versterkt door de 

in het Belastingplan voorgestelde verlaging van de doelmatigheidsmarge. Hoewel het aan 

belanghebbenden is om een lager loon dan het normbedrag aannemelijk te maken, heeft de 

maatregel voor zowel belanghebbenden als inspecteur een verhoging van de complexiteit als 

gevolg.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De personele gevolgen van het voorstel zijn op dit moment niet te kwantificeren. Wel wordt 

een toename in de gevraagde capaciteit voor vooroverleg en controle verwacht. De maatregel 

heeft gevolgen voor de vooringevulde aangifte (VIA) en het aangifteprogramma 

inkomstenbelasting. Deze aanpassingen en de aanpassingen van toelichtende teksten zijn 

onderdeel van de jaarovergang. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023. 

 

36202, nr. 29 

Alkaya  

(gelijktrekken vliegbelasting 

transferpassagiers)  

Interactie burgers/bedrijven 

De communicatie loopt via de reguliere kanalen.  

 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023.  
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Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

De exploitanten van luchthavens innen ook voor transferpassagiers luchthavengelden. Voor 

het toezicht op de regeling kan dan ook gebruik worden gemaakt van de administratie die de 

exploitanten van de luchthavens in dat kader voeren. 

 

Complexiteitsgevolgen 

Het voorstel leidt tot een beperkte toename van de complexiteit.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Niet van toepassing. 

36202, nr. 30 

Alkaya 

(0% btw op OV en afschaffen 

30%-regeling en vrijstelling 

vergoeding extraterritoriale 

kosten) 

 

0% btw op OV 

Interactie burgers/bedrijven 

De belastingplichtige ondernemers in het openbaar vervoer moeten voortaan een btw-

nultarief toepassen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Het toezicht op toepassing van het btw-nultarief loopt mee in het reguliere toezicht op 

aangifte en afdracht van de btw. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Naar verwachting zullen afbakeningsdiscussies optreden t.a.v. de overige vormen van 

personenvervoer als genoemd in post T1.b9. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Deze wijziging vergt geen systeemaanpassing, maar de wijziging moet voor de 

Belastingdienst minimaal een maand van tevoren bekend zijn. Het bedrijfsleven dient de 

wijzigingen in de administratie te verwerken en kan daarvoor een langere doorlooptijd nodig 

hebben. 

 

Afschaffen 30%-regeling en vrijstelling vergoeding extraterritoriale kosten 

Interactie burgers/bedrijven 

Ongeveer 67.000 ingekomen werknemers maken gebruik van de 30%-regeling. Op basis van 

de gegevens van de Belastingdienst is niet in te schatten aan hoeveel werknemers nu een 

vergoeding voor de daadwerkelijke extraterritoriale kosten (ET-kosten) wordt gegeven. Deze 

werknemers en werkgevers zullen nieuwe salarisonderhandelingen moeten aangaan in het 

geval zij bruto-contracten hebben afgesloten.  

 

Voor een inschatting van de interactie met burgers en bedrijven is ook van belang hoe het 

overgangsrecht wordt ingericht. Voorgesteld wordt de regeling af te schaffen zonder 

overgangsrecht, waardoor niet in een eerbiedigende werking voor bestaande gevallen is 

0% btw op OV 

Het voorgestelde btw-nultarief is 

uitvoerbaar per 1 januari 2023. 

 

Afschaffen 30%-regeling en 

vrijstelling vergoeding 

extraterritoriale kosten 

Het voorstel heeft een groot effect 

op de bestaande en nog af te 

sluiten arbeidsovereenkomsten 

voor zowel werkgevers als 

ingekomen werknemers. Vanuit dat 

oogpunt is het voor deze 

werkgevers en werknemers, maar 

ook voor de Belastingdienst 

belangrijk dat tijdig op de 

aangepaste regelgeving kan 

worden geanticipeerd. Ook voor de 

implementatie, zowel in de markt 

als voor de uitvoering van de 

Belastingdienst, is voldoende tijd 

nodig. Het ontbreken van 

overgangsrecht versterkt dit. De 

Belastingdienst verwacht om die 

reden dat invoering per 1 januari 

2023 niet haalbaar is. 
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voorzien. De Belastingdienst verwacht dat het ontbreken van overgangsrecht bij de betrokken 

werknemers en werkgevers onrust zal veroorzaken. Overgangsrecht kan die onrust in 

belangrijke mate wegnemen. 

 

Afschaffing van de specifieke regeling voor ET-kosten betekent ook dat duidelijk moet worden 

in hoeverre men in plaats daarvan een beroep kan doen op andere, algemene regelingen, 

zoals de gerichte vrijstellingen voor vervoer, tijdelijk verblijf en verhuizing in het kader van 

de dienstbetrekking. Deze regelingen zijn niet beperkt tot territoriale situaties (dat zou 

mogelijk op Europeesrechtelijke bezwaren stuiten).  

 

Gezien de grote impact van deze maatregel kan de Belastingdienst voor communicatie over 

deze aanpassing niet volstaan met inzet van de reguliere kanalen. Er moet een intensief 

communicatietraject worden gestart om werkgevers en werknemers tijdig bekend te maken 

met het afschaffen van de regelingen om te voorkomen dat na inwerkingtreding alsnog 

onbelast vergoedingen voor ET-kosten worden betaald. Daarnaast moet de toelichting van de 

aangifte inkomstenbelasting worden aangepast op het punt van het keuzerecht voor partiële 

buitenlandse belastingplicht.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

De afschaffing van beide regelingen betekent in beginsel een vereenvoudiging voor de 

Belastingdienst. Beschikkingen voor toepassing van de 30%-regeling hoeven niet langer te 

worden aangevraagd, getoetst en afgegeven. Ook het toezicht op het onbelast vergoeden van 

ET-kosten zal in dat geval beperkt zijn. Voor beide uitvoeringsaspecten geldt dat het voorstel 

op de lange termijn een besparing van in te zetten capaciteit betekent.  

 

Het ontbreken van overgangsrecht is bepalend voor de handhaafbaarheid van het voorstel op 

de korte termijn. De Belastingdienst verwacht op grond van ervaringen met het 

overgangsrecht op de looptijdverkorting van de 30%-regeling in 2019 dat een groot deel van 

de geraakte groep werknemers in bezwaar zal gaan. De behandeling van deze bezwaar- en 

beroepschriften vraagt veel (handmatige) capaciteit en heeft daardoor grote impact op de 

uitvoering.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Afschaffing van zowel de 30%-regeling als de onbelaste vergoeding van ET-kosten betekent 

een vereenvoudiging voor de Belastingdienst op langere termijn. Op korte termijn zijn door 

het ontbreken van overgangsrecht veel procedures te verwachten 

 

Het voorstel heeft mogelijk ook gevolgen voor andere gerichte vrijstellingen (zie hiervoor) en 

de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Door het ontbreken van een gerichte 

vrijstelling voor ET-kosten bestaat de kans dat werkgevers de vrije ruimte van de WKR vaker 

zullen inzetten voor het vergoeden van ET-kosten. 
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Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De Belastingdienst moet het systeem waarmee de aanvragen voor 30%-beschikkingen 

worden verwerkt en de 30%-beschikking worden opgemaakt uitfaseren. Software-

ontwikkelaars voor salarissoftware en loonaangiftesoftware moeten de toepassing van 30%-

regeling en de onbelaste vergoeding van ET-kosten uit hun systemen verwijderen. 

 

De behandeling van bij het ontbreken van overgangsrecht te verwachten bezwaar- en 

beroepschriften vraagt veel (handmatige) capaciteit en heeft daardoor grote impact op de 

uitvoering. 

36202, nr. 39 

Weyenberg/de Jong 

(verlenging verlaagd tarief 

laadpalen, aanpassingen tarief 

kansspelbelasting en verhogen 

accijns op rooktabak) 

 

 

Verlenging verlaagd tarief laadpalen  

Interactie burgers/bedrijven 

De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. De uitvoering verloopt via de 

energieleveranciers via een ingevulde verklaring. De leveranciers moeten tijdig worden 

geïnformeerd dat de huidige werkwijze blijft bestaan. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Het bestaande toezicht op het verlaagde tarief moet worden gecontinueerd. Het toezicht 

hierop loopt mee in het reguliere toezicht.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De verlenging wordt vormgegeven als een parameterwijziging. De rechtstreekse link met de 

tweede tariefschijf voor elektriciteit komt te vervallen doordat de ODE in mindering wordt 

gebracht op het toepasbare tarief. Het amendement leidt ertoe dat op de aangifte een 

afzonderlijk tarief voor laadpalen in stand moeten blijven en dat het tarief verlaagd moet 

worden.  

 

Het vervallen van het verlaagd tarief laadpalen per 1 januari 2023 is al grotendeels 

doorgevoerd in de geautomatiseerde systemen. Het aangifteformulier is nog niet aangepast. 

Het alsnog verlengen van het verlaagd tarief is mogelijk en vergt extra werkzaamheden met 

een doorlooptijd van vier weken. 

 

Aanpassingen tarief kansspelbelasting  

Interactie burgers/bedrijven 

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. Burgers en bedrijven moeten het 

verhoogde tarief toepassen in de aangifte.  

 

Verlening verlaagd tarief laadpalen 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023. 

 

Aanpassingen tarief 

kansspelbelasting  

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023. 

 

Verhogen accijns op rooktabak 

Uitvoerbaar per: 1 april 2023. 
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Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Complexiteitsgevolgen 

Niet van toepassing. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De noodzakelijke aanpassing van parameters kan tijdig worden gerealiseerd. De kosten 

vallen binnen het beschikbare budget voor de jaaraanpassingen. 

 

Verhogen accijns op rooktabak 

Interactie burgers/bedrijven 

Leveranciers van tabaksproducten moeten tijdig nieuwe tabakszegels laten drukken en 

toepassen. Communicatie vindt plaats via reguliere kanalen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De tariefswijzigingen kunnen tijdig in de systemen worden doorgevoerd. De 

automatiseringskosten vallen binnen het beschikbare budget voor de jaaraanpassingen. 

36202, nr. 41 

Grinwis  

(extra schijf voor gas 

in de energiebelasting) 

 

Interactie burgers/bedrijven 

De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. Vermoedelijk is er zeer grote impact 

op ICT-systemen en overige werkzaamheden bij energieleveranciers. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Het amendement gaat uit van hetzelfde tarief voor de nieuwe 1e verbruiksschijf (0-1.200 m3) 

en de nieuwe 2e verbruiksschijf (1.200-170.000 m3). Zolang dit de situatie blijft, zal het 

amendement een geringe invloed hebben op de handhaving. Mocht die situatie veranderen, 

dan kan dit forse uitvoeringsgevolgen hebben met betrekking tot de toepassing van het zgn. 

blokverwarmingstarief en de daarmee samenhangende teruggaafregeling. Dit geldt in het 

bijzonder wanneer het tarief van de nieuwe 1e verbruiksschijf lager zou worden dan dat van 

de nieuwe 2e verbruiksschijf.  

 

De bestaande wetgeving inzake blokverwarming vraagt niet veel werk in de uitvoering. Door 

de lengte van de bestaande 1e schijf (0-170.000 m3) valt een beperkt aantal situaties onder 

Nu het zgn. blokverwarmingstarief 

gelijk is aan het tarief van de 

nieuwe 1e en 2e verbruiksschijf, is 

dit amendement uitvoerbaar per 

1 januari 2024.  

Een eventuele verlaging van het 

tarief in de nieuwe 1e schijf ten 

opzichte van het blokverwarmings-

tarief zal getoetst moeten worden 

op uitvoerbaarheid.  
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de regeling en is de regeling voor iedereen duidelijk. Op het moment dat het zgn. blok-

verwarmingstarief hoger wordt dan het tarief van de nieuwe 1e schijf, is de verwachting dat 

het aantal teruggaafverzoeken blokverwarming van tientallen naar tienduizenden of zelfs 

honderdduizenden zal stijgen. Dit betekent een zeer grote toename van de complexiteit die 

niet kan worden ondersteund met het bestaande teruggaafproces. De uitvoerbaarheid zou in 

dat geval vastgesteld moeten worden door middel van een uitvoeringstoets. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Het amendement leidt tot een toename van de complexiteit. Er komt een verbruiksschuif bij 

en de rekenregels in de geautomatiseerde systemen worden complexer. Het in 2013 

samenvoegen van de toenmalige 1e (0-5.000 m3) en 2e verbruiksschijf (5.000-170.000 m3) 

voor aardgas heeft juist tot grote vereenvoudigingen geleid. Zou het zgn. blokverwarmings-

tarief in de toekomst hoger worden dan de nieuwe 1e schijf, dan veroorzaakt dit een zeer 

grote toename van de uitvoeringscomplexiteit.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Het aangiftesysteem, het teruggavesysteem, de rekenregels en relevante formulieren moeten 

worden aangepast, daardoor is dit een structuurwijziging in de automatisering. De benodigde 

implementatie tijd is 4-18 maanden (zie ook “Uitvoerbaarheid: inzicht in samenloop 

uitvoering Belastingdienst en uiterste data parameteraanpassingen Belastingdienst, Douane, 

Toeslagen”). Ook de rekenregels voor energieleveranciers worden complexer. 

36202, nr. 42  

Grinwis  

(extra schijf voor elektriciteit in 

de energiebelasting) 

 

Interactie burgers/bedrijven 

Het amendement gaat uit van hetzelfde tarief voor de nieuwe 1e verbruiksschijf 

(0-2.900 kWh) en de nieuwe 2e verbruiksschijf (2.900-10.000 kWh). De communicatie vindt 

plaats via de reguliere kanalen. Vermoedelijk is er zeer grote impact op ICT-systemen en 

overige werkzaamheden bij energieleveranciers. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Het toezicht hierop loopt mee in het reguliere toezicht. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Het amendement leidt tot een toename van de complexiteit. Er komt een verbruiksschijf bij 

en de rekenregels in de geautomatiseerde systemen worden complexer. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Het aangiftesysteem, het teruggavesysteem, de rekenregels en relevante formulieren moeten 

worden aangepast, daardoor is dit een structuurwijziging in de automatisering. De benodigde 

implementatie tijd is 4-18 maanden (zie ook “Uitvoerbaarheid: inzicht in samenloop 

uitvoering Belastingdienst en uiterste data parameteraanpassingen”). Ook de rekenregels 

voor energieleveranciers worden complexer. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2024. 
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36202, nr. 43  

Nijboer en Maatoug 

(verhogen tijdelijke cijnsheffing) 

Interactie burgers/bedrijven 

De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Complexiteitsgevolgen 

Niet van toepassing. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Heeft geen gevolgen voor de systemen, uitvoeringskosten of personele inzet. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023. 

36202, nr. 44  

Nijboer en Maatoug  

(beperken 30%-regeling) 

 

Interactie burgers/bedrijven 

De in het Belastingplan 2023 opgenomen maatregel raakt circa 3.800 van de totaal ruim 

67.000 ingekomen werknemers die gebruik maken van de 30%-regeling. Het verlagen van de 

grens van de WNT-norm naar € 100.000 zal deze groep aanzienlijk doen groeien. De 

Belastingdienst verwacht op grond van ervaringen met eerder overgangsrecht dat een groot 

deel van de geraakte groep werknemers in bezwaar zal gaan tegen het ingaan van de 

aftopping gedurende de resterende looptijd van de beschikking. 

 

Communicatie vindt in beginsel plaats via de reguliere kanalen. De Belastingdienst 

onderzoekt de mogelijkheden om aanvullende communicatieve middelen in te zetten 

(aanpassen van het aanvraagformulier of door het vermelden en toelichten van de maatregel 

op nieuwe beschikkingen). 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Het overgangsrecht geeft geen volledige eerbiedigende werking voor bestaande gevallen. Dit 

betekent dat belastingplichtigen die in 2021 of 2022 een beschikking 30%-regeling hebben 

ontvangen, met een salaris boven € 100.000, gedurende de looptijd van de beschikking 

worden geconfronteerd met de aftopping van het maximaal in aanmerking te nemen forfait. 

De Belastingdienst heeft in de uitvoeringstoets op de belastingplanmaatregel ingeschat dat 

een groot deel van de geraakte groep werknemers in bezwaar zal gaan tegen het gedurende 

de resterende looptijd van de beschikking ingaan van de aftopping en dat het aantal te 

verwachten bezwaren groot is. De toename van het aantal ingekomen werknemers die door 

dit voorstel geraakt worden, heeft als gevolg dat het aantal te verwachten bezwaren fors zal 

toenemen. De impact op de Belastingdienst en de verwachte benodigde capaciteitsinzet is 

hoog. 

 

Complexiteitsgevolgen 

Het aftoppen van de 30%-regeling leidt tot een toename van complexiteit, waarbij het effect 

bij de voorgestelde verlaging van de norm naar € 100.000 wordt versterkt. De groep 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2024. 

Net als bij de uitvoeringstoets op 

het wetsvoorstel in het 

Belastingplan geldt ook voor deze 

maatregel dat deze uitvoerbaar is, 

mits voor het voorgestelde 

overgangsrecht het volgende wordt 

geaccepteerd: 

• De uitvoering van het 

overgangsrecht vereist voor een 

korte periode veel extra fte. De 

Belastingdienst zal deze capaciteit 

de komende drie jaar werven. De 

huidige krapte op de arbeidsmarkt 

geeft hierbij een risico dat dit niet 

op tijd lukt. 

• De komende periode wordt 

bekeken of, mogelijk ondersteund 

met nieuwe regelgeving, 

mitigerende maatregelen mogelijk 

zijn om het beslag op financiën en 

operationele capaciteit te 

beperken. Op basis daarvan zal 

een uitvoeringstoets worden 

opgesteld. 

• Als het niet zou lukken om 

voldoende medewerkers voor de 

behandeling van de bezwaar- en 

beroepschriften te werven, zal er 
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uitzonderingsgevallen groeit door dit voorstel naar verwachting namelijk flink. Het risico op 

procesverstoringen neemt verder toe. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De noodzakelijke systeemaanpassingen kunnen tijdig worden verwerkt. De personele 

gevolgen van het voorstel zijn op dit moment niet te kwantificeren. Wel wordt een toename 

in de gevraagde capaciteit voor de behandeling van de bezwaar en beroepsprocedures 

verwacht. 

geprioriteerd moeten worden. Dit 

zal een nieuwe weging vergen van 

de prioriteiten (andere prioritaire 

dossiers en regulier werk) binnen 

het domein van de loonheffingen. 

36202, nr. 46  

Stoffer  

(begrenzen aftrek periodieke 

giften op € 1 miljoen) 

 

 

Verhogen aftopping giftenaftrek tot € 1 mln. 

Interactie burgers/bedrijven 

Niet van toepassing. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Verhoging van het grensbedrag in het voorstel om de aftrek van periodieke giften te 

begrenzen verkleint het aantal belastingplichtigen dat binnen de werkingssfeer van de 

beperkingsmaatregel valt. Daarmee wordt deze sterker dan in het oorspronkelijke voorstel 

geconcentreerd binnen de klantbehandeling van GO-subsegment ZVP. Het risico op 

procesverstoringen neemt ten gevolge daarvan ook enigszins af. Met de beperking van de 

doelgroep neemt het aantal discussies over toepassing van de maatregel naar verwachting 

ook af. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Zie het onderdeel met betrekking tot handhaafbaarheid hierboven. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De vormgeving van de door te voeren systeemaanpassing wordt met het amendement ten 

opzichte van het oorspronkelijke voorstel uit het Belastingplan 2023 niet anders.  

 

Verhogen overdrachtsbelasting  

Interactie burgers/bedrijven 

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. De noodzakelijke aanpassingen in de 

communicatie-producten kunnen tijdig worden gerealiseerd. 

  

Vanuit het oogpunt van communicatie is een tarief met twee decimalen achter de komma een 

verslechtering.  

  

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing.  

 

Complexiteitsgevolgen 

Verhogen aftopping giftenaftrek tot 

€ 1 mln.  

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023.  

 

Verhogen overdrachtsbelasting  

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023. 
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De decimalen in het tarief (de 0,43%-punt) maakt de communicatie richting 

belastingplichtigen lastiger en leidt tot een complexere berekening met kans op fouten, met 

name in gevallen waarin de verkrijging niet via de notaris loopt.  

  

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De geautomatiseerde systemen hoeven hiervoor niet aangepast te worden. De kosten voor 

het aanpassen van de communicatie-producten vallen binnen het beschikbare budget voor de 

jaaraanpassingen. 

36202, nr. 47  

Stoffer  

(aanpassing cijnstarief gas)  

 

Interactie burgers/bedrijven  

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Het voorstel vergt geen systeemaanpassingen. Het papieren aangifteformulier en de 

toelichting daarop moeten worden aangepast. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023. 

36202, nr. 49  

Van Dijck 

(energiebelasting eerste schijf 

naar 0%) 

Interactie burgers/bedrijven  

De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

Toezicht hierop loopt mee in het reguliere toezicht.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Het aanpassen van de tarieven EB en ODE naar 0% per 1 november 2022 is een 

structuurwijziging en is daarom niet tijdig realiseerbaar. Los daarvan zorgt een tussentijdse 

tariefaanpassing voor een grote toename in de complexiteit ten opzichte van een reguliere 

tariefswijziging per 1 januari. Conform parameterbrief vergt een structuurwijziging een 

implementatietermijn van 4 tot 18 maanden. Aanpassen van de tarieven is daarom op z’n 

vroegst per 1 januari 2024 realiseerbaar. De verlaging van het btw-tarief op energie naar 0% 

heeft geen gevolgen voor de btw-systemen maar wel voor de teruggaafsystemen 

energiebelasting. Daarin moet namelijk een aantal rekenregels worden aangepast. De 

Niet uitvoerbaar per 1 januari 2023 

in verband met het niet tijdig 

kunnen aanpassen van de 

geautomatiseerde systemen.  
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noodzakelijke systeemaanpassingen kunnen niet voor 1 november worden gerealiseerd. Deze 

kunnen op z’n vroegst per 1 januari 2024 worden doorgevoerd. 

36202, nr. 50  

Nijboer en Maatoug  

(expatregeling en 

zelfstandigenaftrek)  

 

 

Afschaffen zelfstandigenaftrek 

Interactie burgers/bedrijven 

Ten opzichte van de met het Belastingplan 2023 voorgestelde maatregel van verlaging van de 

zelfstandigenaftrek is aanpassing van de communicatie nodig.  

  

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

De handhaafbaarheid neemt na volledige afschaffing in geringe mate toe. Het urencriterium – 

waarbij toezicht rondom de ondernemersaftrek primair aansluit – blijft echter gelden voor 

andere (deel)faciliteiten. Omdat de zelfstandigenaftrek veel meer wordt gebruikt dan andere 

ondernemersaftrekken, zal bij afschaffing van de zelfstandigenaftrek een aanzienlijke afname 

optreden van het aantal aangifte-uitworpen (vele duizenden). De startersaftrek blijft in het 

voorstel bestaan maar die geldt maar 3 jaar en is gemakkelijker geautomatiseerd te 

controleren. Op het urencriterium is dat veel moeilijker. Het afschaffen van de 

zelfstandigenaftrek levert een flinke besparing in het toezicht op. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Afschaffing van de zelfstandigenaftrek werkt in beginsel complexiteitsverlagend. Dit effect 

wordt deels tenietgedaan indien niet tegelijkertijd de startersaftrek wordt afgeschaft. 

  

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De uiteindelijke afschaffing vergt ten opzichte van verlaging een aanvullende 

structuurwijziging in de geautomatiseerde systemen. Behoudens ingeval van herprioritering 

in het portfolio – ten gevolge waarvan moderniseringswerkzaamheden in de IV-architectuur, 

dienstverlening, of invoering van andere wetgeving worden vertraagd – is hiervoor de 

eerstkomende aantal jaren geen ruimte beschikbaar. 

 

Afschaffen 30% regeling 

Interactie burgers/bedrijven 

Het totaal aantal ingekomen werknemers die gebruik maken van de 30%-regeling bedraagt 

ongeveer 67.000. Op basis van de gegevens van de Belastingdienst is niet in te schatten aan 

hoeveel werknemers nu een belastingvrije vergoeding voor de daadwerkelijke 

extraterritoriale kosten (ET-kosten) wordt gegeven. Werknemers en werkgevers die gebruik 

maken van de 30%-regeling zullen nieuwe salarisonderhandelingen willen aangaan in het 

geval zij bruto-contracten hebben afgesloten.  

 

De voorgestelde maatregel raakt een grote groep werknemers, die met werkgevers 

bijvoorbeeld nieuwe afspraken moeten maken over de vergoeding van extraterritoriale kosten 

(ET-kosten). Daarnaast verwacht de Belastingdienst dat als gevolg van het ontbreken van 

Afschaffen zelfstandigenaftrek 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023, 

met een onzekerheid t.a.v. de 

uiteindelijke afschaffing van de 

zelfstandigenaftrek.  

 

Afschaffen 30% regeling 

Het voorstel heeft een groot effect 

op de bestaande en nog af te 

sluiten arbeidsovereenkomsten 

voor zowel werkgevers als 

ingekomen en uitgezonden 

werknemers. Vanuit dat oogpunt is 

het voor deze werkgevers en 

werknemers, maar ook voor de 

Belastingdienst belangrijk dat tijdig 

op de aangepaste regelgeving kan 

worden geanticipeerd. Ook voor de 

implementatie, zowel in de markt 

als voor de uitvoering van de 

Belastingdienst, is voldoende tijd 

nodig. Het overgangsrecht 

versterkt dit. De Belastingdienst 

verwacht daarom dat invoering per 

1 januari 2023 niet haalbaar is. 
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eerbiedigend overgangsrecht procedures gevoerd worden tegen het de beëindigen van de 

30%-regeling gedurende de looptijd van de beschikking. 

 

Gezien de grote impact van deze maatregel kan de Belastingdienst voor communicatie over 

deze aanpassing niet volstaan met de reguliere kanalen. Er zal een intensief 

communicatietraject moeten worden gestart om werkgevers en werknemers tijdig bekend te 

maken met het afschaffen van de 30%-regeling en om te voorkomen dat na inwerkingtreding 

alsnog onbelast vergoedingen voor ET-kosten op grond van de forfaitaire regeling worden 

betaald.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Omdat de mogelijkheid zonder nader bewijs maximaal 30% van het loon inclusief de 

vergoeding onbelast te vergoeden komt te vervallen, verwacht de Belastingdienst ook een 

extra uitvoeringslast in het toezicht. Werknemers zullen namelijk op basis van declaratie zijn 

toegewezen op vergoeding van de daadwerkelijk ET-kosten. Dit bemoeilijkt de handhaving 

van de Belastingdienst, die voor een juiste vaststelling is aangewezen op de administratie van 

de werkgever. Tevens is de vergoeding van de daadwerkelijke ET-kosten gevoeliger voor 

fouten, oneigenlijk gebruik of zelfs misbruik.  

 

Voor een inschatting van de handhaafbaarheid van het voorstel op de korte termijn is de 

werking van het overgangsrecht doorslaggevend. De Belastingdienst verwacht op grond van 

ervaringen met het overgangsrecht op de looptijdverkorting van de 30%-beschikking in 2019 

dat een groot deel van de geraakte groep werknemers in bezwaar zal gaan. Dat zal leiden tot 

een grote hoeveelheid ingediende bezwaarschriften en te voeren beroepsprocedures. De 

behandeling van deze bezwaar- en beroepschriften vraagt veel (handmatige) capaciteit en 

heeft daardoor grote impact op de uitvoering. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Afschaffing van de 30%-regeling maar niet de vergoeding van ET-kosten een 

complexiteitstoename voor de Belastingdienst. De maatregel heeft namelijk als gevolg dat 

werkgevers en werknemers gebonden zijn aan de vergoeding van de daadwerkelijke 

extraterritoriale kosten. Dit legt een aanvullende administratieve last bij de werkgever en de 

werknemer en doet daarmee een beroep op het doenvermogen. Op korte termijn geldt dat 

als gevolg van het ontbreken van eerbiedigend overgangsrecht procedures gevoerd worden 

tegen de voorgestelde aftopping gedurende de looptijd van de beschikking.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De Belastingdienst moet het systeem waarmee de aanvragen voor 30%-beschikkingen 

worden verwerkt en de 30%-beschikking worden opgemaakt uitfaseren.  
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Softwareontwikkelaars voor salarissoftware en loonaangiftesoftware zullen de toepassing van 

30%-regeling uit hun systemen moeten bouwen. 

36202, nr. 52  

Maatoug en Nijboer  

(excessief lenen bij eigen 

vennootschap)  

 

Interactie burgers/bedrijven  

Dit amendement verlaagt het maximumbedrag van €700.000 naar €17.500. Door de 

verlaging worden meer belastingplichtigen geraakt door de beperking tot lenen bij de eigen 

vennootschap. De wijziging moet gecommuniceerd worden via de gebruikelijke kanalen. 

Omdat het om een wijziging van een groot bedrag gaat zal dit amendement zeer 

waarschijnlijk weerstand oproepen bij belastingplichtigen.  

 

Anders dan bij de huidige reikwijdte van de Wet excessief lenen beschikt de 

aanmerkelijkbelanghouder bij uitbreiding van schulden die in aanmerking worden genomen 

als regulier voordeel niet in privé over liquide middelen uit zijn eigen vennootschap, maar 

wordt er wel een fictief regulier voordeel in aanmerking genomen. Daarbij geldt dat de lening 

bij de derde en het onderpand geen enkel effect hebben op de vennootschap waarin de 

belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft en daarmee ook niet op de latente box-2-

claim. Dit kan vragen oproepen bij belastingplichtigen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

Het verlagen van het maximumbedrag zorgt ervoor dat leningen vanaf een lager bedrag 

worden aangemerkt als bovenmatig. Dit scheelt op termijn vooroverlegprocedures en 

discussies met belastingplichtigen over de kwalificatie van de lening. Hierdoor zal de 

capaciteitsbesparing fors groter worden. In aanloop naar de inwerkingtreding worden echter 

juist meer vooroverleg en extra werkzaamheden bij de aanslagregeling en invordering 

verwacht. Enerzijds doordat belastingplichtigen door de beoogde invoeringsdatum weinig tijd 

hebben om op de wijzigingen te anticiperen. Anderzijds vanwege verwachte discussies over 

de vraag of huidige vaststellingsovereenkomsten komen te vervallen. De benodigde extra 

capaciteit is niet beschikbaar en daar kan niet op tijd in worden voorzien. 

 

Het schrappen van de uitzondering van eigenwoningschulden maakt de maatregel beter 

handhaafbaar en fraudebestendiger. Daarnaast wordt hierdoor de groep die bovenmatig leent 

groter, wat het toezicht ten goede komt, omdat het aantal kwalificatiediscussies afneemt. 

Door het schrappen van de uitzondering voor eigenwoningschulden worden meer 

belastingplichtigen geraakt. In aanloop naar de inwerkingtreding worden meer vooroverleg en 

extra werkzaamheden bij de aanslagregeling en invordering verwacht. Enerzijds doordat 

belastingplichtigen door de beoogde invoeringsdatum weinig tijd hebben om op de 

wijzigingen te anticiperen. Anderzijds vanwege verwachte discussies over de vraag of huidige 

vaststellingsovereenkomsten komen te vervallen. 

 

Het is moeilijk inzichtelijk te krijgen in hoeverre leningen van derden aan de 

aanmerkelijkbelanghouder worden verstrekt met een pandrecht op de aandelen om 

Niet uitvoerbaar per 1 januari 

2023. 
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bedrijfseconomische redenen. Zonder het amendement kan in voorkomende gevallen een 

dergelijke lening met pandrecht worden aangegaan, met als doel de wet excessief lenen te 

ontwijken. Door het amendement zal deze incentive worden weggenomen. Echter, 

handhaving op dergelijke leningen kan enkel worden gebaseerd op de gegevens die de 

belastingplichtige opgeeft in zijn aangifte en het stellen van vragen aan de belastingplichtige. 

Ten aanzien van schulden waarvoor aanmerkelijkbelangaandelen als onderpand dienen, 

beschikt de Belastingdienst niet over contra-informatie. Het toezicht is daarom 

arbeidsintensiever en daarmee sterker afhankelijk van de beschikbare capaciteit. De 

capaciteit om toezicht te houden op de uitbreiding van schulden die in aanmerking worden 

genomen als regulier voordeel is niet per 1 januari 2023 beschikbaar en dit amendement is 

dan ook niet per 1 januari 2023 uitvoerbaar.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Met het schrappen van de uitzondering van eigenwoningschulden zijn er geen uitzonderingen 

meer. Dit maakt de regeling minder complex. Uitbreiding van de schulden die in aanmerking 

worden genomen als regulier voordeel leidt tot extra complexiteit.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Het verlagen van het maximumbedrag is een parameterwijziging in de systemen van de 

Belastingdienst. De verlaging levert naar verwachting een aanvullende besparing op in het 

toezicht. De verlaging van het maximumbedrag zorgt ervoor dat belastingplichtigen (te) 

weinig tijd hebben om te anticiperen. Dit kan leiden tot hoge aanslagen en complicaties bij de 

invordering. De vragen in de aangifte met betrekking tot excessief lenen en de toelichting 

moeten worden aangepast als gevolg van de uitbreiding van de schulden die in aanmerking 

worden genomen als regulier voordeel. Het IV-portfolio van het domein inkomensheffingen is 

vol, waardoor voor tijdige realisatie van dit amendement herprioritering van werkzaamheden 

vereist is. Dit vergt nadere keuzes, met als consequentie dat een of meerdere maatregelen 

die gericht zijn op het verbeteren van dienstverlening, beheer & onderhoud of wetgeving en 

nieuwe beleidswensen moeten worden uitgesteld. 

36202, nr. 53  

Maatoug en Nijboer  

(afschaffen innovatiebox)  

Interactie burgers/bedrijven 

Het voorstel raakt een beperkt aantal belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting. Deze 

zijn bekend. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Het afschaffen van de innovatiebox betekent dat deze niet meer gehandhaafd hoeft te 

worden. Echter, het afschaffen van de innovatiebox is een lastenverzwaring voor 

belastingplichtigen die gebruik maken van de innovatiebox. Zonder, maar ook met 

overgangsrecht, gaan deze belastingplichtigen waar mogelijk herstructureren en daarbij 

zullen ze mogelijk ook gebruik maken van ‘agressievere taxplanning’. De Belastingdienst zal 

extra toezicht moeten inzetten. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023 

met ingang van boekjaren die op 

of na 2023 aanvangen, mits 

herprioritering in het IV-portfolio 

wordt geaccepteerd. 
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Complexiteitsgevolgen 

De innovatiebox is een bewerkelijke regeling waarmee hooggekwalificeerde capaciteit is 

gemoeid. Het afschaffen van de innovatiebox betekent een vereenvoudiging voor de 

Belastingdienst. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Het amendement is technisch in de IV-systemen te verwerken. Daarbij moet wel  

herprioritering in het IV-portfolio geaccepteerd worden. Het afschaffen van de innovatiebox 

betekent een structurele personele besparing in het toezicht op de innovatiebox. Daar staat 

tegenover dat de compliance van bedrijven die geen gebruik meer kunnen maken van de 

innovatiebox naar verwachting zal afnemen bijvoorbeeld door te kiezen voor ‘agressievere 

taxplanning’. Dit verwachte gevolg zal een extra inspanning vragen in het toezicht door de 

Belastingdienst. Daarnaast moet incidenteel een inspanning worden geleverd om de aangifte 

en het aanslagbiljet aan te passen. 

36202, nr. 54  

Maatoug en Nijboer  

(niet verlagen van accijns) 

Interactie burgers/bedrijven 

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De tariefswijzigingen kunnen tijdig in de systemen worden doorgevoerd indien besluitvorming 

plaatsvindt voor 1 december 2022. De automatiseringskosten vallen binnen het beschikbare 

budget voor de jaaraanpassingen. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023, 

indien uiterlijk 1 december 2022 

bekend. 

36202, nr. 55  

Maatoug en Nijboer  

(aanpassingen in tarieven box 2 

en 3)  

 

Interactie burgers/bedrijven 

Indien uiterlijk 18 november 2022 12:00 uur bekend, kan de Belastingdienst bij het versturen 

van de massaal opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 die eind 

2022/begin 2023 worden verstuurd rekening houden met als gevolg van amendementen en 

nota’s van wijziging gewijzigde parameters. Parameterwijzigingen die na 18 november 12:00 

uur bekend worden, kunnen door de Belastingdienst niet meer worden verwerkt in de 

massaal opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 die eind 2022/begin 2023 

worden verstuurd. Indien de belastingplichtige niet zelf initiatief neemt om tussentijds een 

nieuwe voorlopige aanslag aan te vragen en, indien van toepassing, indien de 

parameterwijziging niet via de loonbelasting wordt verrekend, wordt dit rechtgetrokken bij de 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023, 

indien uiterlijk 18 november 2022 

12:00 uur bekend. 
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aanslagregeling 2023 die in 2024 van start gaat. In dat geval kan het zijn dat de 

belastingplichtige een extra bedrag moet bijbetalen, of juist een extra bedrag terugontvangt. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Deze wijziging kan als gevolg van de omvang van de voorgestelde tariefaanpassingen 

mogelijk leiden tot meer verzoeken om vooroverleg.  

 

Complexiteitsgevolgen 

Niet van toepassing. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Indien uiterlijk 18 november 2022 12:00 uur bekend, kan de Belastingdienst de wijziging nog 

verwerken in de massaal opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 die eind 

2022/begin 2023 worden verstuurd. De Belastingdienst verwerkt de parameterwaarden nadat 

deze bekend zijn in de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 die op initiatief van de 

belastingplichtige worden opgelegd. De kosten vallen binnen het beschikbare budget voor de 

jaaraanpassingen. 

36202, nr. 56  

Van Dijck  

(BTW op voedingsmiddelen op 

0%) 

Interactie burgers/bedrijven  

Ondernemers moeten tijdig geïnformeerd worden, zodat zij rekening kunnen houden met de 

verlaging. Op het moment van leveren van goederen, moet duidelijk zijn welk tarief van 

toepassing is. Het amendement zal na de stemming in het Eerste Kamer met terugwerkende 

kracht vanaf 1 november 2022 gelden. De verwachting is dat het amendement tot veel 

problemen bij ondernemers gaat leiden, zoals onjuiste facturen en onjuiste aangiften.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

De terugwerkende kracht zal ook leiden tot veel vooroverleg, fouten in de aangifte en 

correcties die achteraf plaats moeten vinden. Dit heeft grote gevolgen voor het reguliere 

toezichtproces. Conform het amendement zal voor voedingsmiddelen het btw-nultarief gaan 

gelden en voor eten en drinken (niet-alcoholhoudend) in horecabedrijven het verlaagd btw-

tarief. De Belastingdienst zal een extra handhavingsinspanning moeten plegen op dit 

onderscheid. Dit voorstel raakt de Douane voor zover het de invoer betreft en is alleen 

handhaafbaar indien het uitsluitend om goederen gaat met een GN-code. Dit is niet mogelijk 

met terugwerkende kracht.  

 

Complexiteitsgevolgen  

De terugwerkende kracht en het onderscheid tussen horeca en voedingsmiddelen leidt tot een 

toename van de complexiteit.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Niet uitvoerbaar per 1 november 

2022. 
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Wijzigingen in de btw-tariefindeling voor bepaalde goederen en diensten zijn 

parameterwijzigingen en vergen een implementatietermijn van één maand. Het amendement 

zal na de stemming in het Eerste Kamer met terugwerkende kracht ingaan en is om die reden 

niet uitvoerbaar voor de Belastingdienst en de Douane. 

36202. nr. 57 

Maatoug en Nijboer  

(permanent verhogen cijnstarief)  

Interactie burgers/bedrijven 

De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Gezien het beperkte aantal vergunninghouders, is de verwachting dat het permanent maken 

niet leidt tot een substantiële extra handhavingsinspanning. 

 

Complexiteitsgevolgen 

Het voorstel leidt tot een blijvende geringe toename van de complexiteit. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Niet van toepassing. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023. 

36202, nr. 58  

Maatoug en Nijboer  

(verhogen 

vennootschapsbelasting)  

Interactie burgers/bedrijven  

Het voorstel raakt alle belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting. Communicatie vindt 

plaats via de reguliere kanalen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

De afschaffing van het verlaagde tarief en de tariefverhoging leidt tot anticipatiegedrag bij 

belastingplichtigen, bijvoorbeeld in de vorm van herstructureringen en verplaatsing van 

bedrijven. Dit kan leiden tot een incidentele toename in de werklast voor toezicht en 

handhaving. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing. 

  

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

De tariefswijziging en het afschaffen van het lage tarief in de vennootschapsbelasting zijn 

parameterwijzigingen. Indien uiterlijk 21 november 2022 bekend, kan de Belastingdienst 

tijdig rekening houden met de gewijzigde parameters en de wijzigingen tijdig verwerken in de 

systemen. Voorlopige aanslagen dienen mogelijk aangepast te worden bij belastingplichtigen 

met een gebroken boekjaar. Ook het aangifteformulier en de systemen voor de bronbelasting 

renten en royalty’s moeten worden aangepast, waarbij het afschaffen van het verlaagde tarief 

wel arbeidsintensiever is dan een verlaging of verhoging van het verlaagde tarief. De 

tariefsaanpassing is beperkt in omvang en kan tijdig worden aangepast. Ook zal de applicatie 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023, 

indien bekend voor 21 november 

2022. 
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voor de berekening van de tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting moeten 

worden aangepast 

36202, nr. 61 

Maatoug en Nijboer  

(afschaffen startersaftrek en 

meewerkaftrek)  

Interactie burgers/bedrijven 

Het afschaffen van de startersaftrek kan tot gevolg hebben dat beginnende ondernemingen 

sneller hun activiteiten moeten beëindigen. Dit kan tijdelijk leiden tot meer vooroverleg en 

geschillen rond complexe stakingswaarderingsvraagstukken.  

 

De groep belastingplichtigen die gebruik maakt van de meewerkaftrek is beperkt. Het 

financiële belang is voor de doelgroep groot. Bij afschaffing van de meewerkaftrek zal naar 

verwachting worden uitgeweken naar loonbetaling aan de meewerkende partner, of naar de 

man-vrouwvennootschap, tijdelijk leidend tot meer interactie in de vorm van vooroverleg en 

geschillen. 

  

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Het afschaffen van de startersaftrek en de meewerkaftrek verbetert de handhaafbaarheid. 

Het urencriterium blijft als primair punt voor toezicht relevant, maar handhaving op maximaal 

toegestaan eerder gebruik van de zelfstandigenaftrek (startersaftrek), en het aantal uren 

onbezoldigd meewerken in de onderneming door de partner (meewerkaftrek) is niet langer 

nodig.  

  

Complexiteitsgevolgen 

Afschaffing van beide faciliteiten leidt op termijn tot een complexiteitsbesparing. De 

complexiteitsreductie is minder indien recht bestaat op kinderopvangtoeslag. 

  

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Beide afschaffingen vergen structuuraanpassingen in de voorlopige aanslag 

inkomstenbelasting 2023 die niet meer tijdig gerealiseerd kunnen worden. In verband met uit 

de afschaffingen voortvloeiende herstructureringen van ondernemingen (of stakingen) kan 

aanvullende inzet van hoogwaardige capaciteit worden verlangd. 

Niet uitvoerbaar per 1 januari 

2023. 

36202, nr. 62 

Van Dijck 

(afschaffen expatregeling) 

Interactie burgers/bedrijven 

Het totaal aantal ingekomen werknemers die gebruik maken van de 30%-regeling bedraagt 

ongeveer 67.000. Op basis van de gegevens van de Belastingdienst is niet in te schatten aan 

hoeveel werknemers nu een vergoeding voor de daadwerkelijke extraterritoriale kosten (ET-

kosten) wordt gegeven. Deze werknemers en werkgevers zullen nieuwe 

salarisonderhandelingen moeten aangaan in het geval zij bruto-contracten hebben afgesloten. 

Voor een inschatting van de interactie met burgers en bedrijven is ook van belang hoe het 

overgangsrecht wordt ingericht. Voorgesteld wordt de regeling af te schaffen zonder 

overgangsrecht, waardoor niet in een eerbiedigende werking voor bestaande gevallen is 

voorzien. De Belastingdienst verwacht dat het ontbreken van overgangsrecht bij de betrokken 

Het voorstel heeft een groot effect 

op de bestaande en nog af te 

sluiten arbeidsovereenkomsten 

voor zowel werkgevers als 

ingekomen werknemers. Vanuit dat 

oogpunt is het voor deze 

werkgevers en werknemers, maar 

ook voor de Belastingdienst 

belangrijk dat tijdig op de 

aangepaste regelgeving kan 
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werknemers en werkgevers onrust zal veroorzaken. Overgangsrecht kan die onrust in 

belangrijke mate wegnemen. 

Afschaffing van de specifieke regeling voor ET-kosten betekent ook dat duidelijk moet worden 

in hoeverre men in plaats daarvan een beroep kan doen op andere, algemene regelingen, 

zoals de gerichte vrijstellingen voor vervoer, tijdelijk verblijf en verhuizing in het kader van 

de dienstbetrekking. Deze regelingen zijn niet beperkt tot territoriale situaties (dat zou 

mogelijk op Europeesrechtelijke bezwaren stuiten). 

Gezien de grote impact van deze maatregel kan de Belastingdienst voor communicatie over 

deze aanpassing niet volstaan met de reguliere kanalen. Er zal een intensief 

communicatietraject moeten worden gestart om werkgevers en werknemers tijdig bekend te 

maken met het afschaffen van de regelingen om te voorkomen dat na inwerkingtreding 

alsnog onbelast vergoeding voor ET-kosten worden betaald. Daarnaast zal in het kader van 

de mogelijkheid te kiezen voor partiële buitenlandse belastingplicht in de aangifte 

inkomstenbelasting de toelichting daarop worden aangepast. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

De afschaffing van beide regelingen betekent in beginsel een vereenvoudiging voor de 

Belastingdienst. Beschikkingen voor toepassing van de 30%-regeling hoeven niet te worden 

aangevraagd, getoetst en afgegeven. Ook het toezicht op het onbelast vergoeding van ET-

kosten zal in dat geval beperkt zijn. Voor beide uitvoeringsaspecten geldt dat het voorstel op 

de lange termijn een besparing van in te zetten capaciteit betekent. 

Het ontbreken van overgangsrecht is bepalend voor de handhaafbaarheid van het voorstel op 

de korte termijn. Ervaring met de eerdere looptijdverkorting van de 30%-beschikking leert 

dat indien er geen sprake is van een eerbiedigende werking voor de looptijd van alle 

bestaande 30%-beschikkingen, dat zal leiden tot een grote hoeveelheid ingediende 

bezwaarschriften en te voeren beroepsprocedures. De behandeling van deze bezwaar- en 

beroepschriften vraagt veel (handmatige) capaciteit en heeft daardoor grote impact op de 

uitvoering. 

 

Complexiteitsgevolgen 

Afschaffing van zowel de 30%-regeling als de onbelaste vergoeding van ET-kosten betekent 

in beginsel een vereenvoudiging voor de Belastingdienst op langere termijn. Op korte termijn 

zijn door het ontbreken van overgangsrechtveel procedures te verwachten 

Het voorstel heeft mogelijk ook gevolgen voor andere gerichte vrijstellingen (zie hiervoor) en 

de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Door het ontbreken van een gerichte 

vrijstelling voor ET-kosten bestaat de kans dat werkgevers de vrije ruimte van de WKR vaker 

zullen inzetten voor het vergoeden van ET-kosten. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De Belastingdienst moet het systeem waarmee de aanvragen voor 30%-beschikkingen 

worden verwerkt en de 30%-beschikking worden opgemaakt uitfaseren. 

worden geanticipeerd. Ook voor de 

implementatie, zowel in de markt 

als voor de uitvoering van de 

Belastingdienst, is voldoende tijd 

nodig. Het ontbreken van 

overgangsrecht versterkt dit. De 

Belastingdienst verwacht daarom 

dat invoering per 1 januari 2023 

niet haalbaar is. 
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Softwareontwikkelaars voor salarissoftware en loonaangiftesoftware zullen de toepassing van 

30%-regeling en de onbelaste vergoeding van ET-kosten uit hun systemen moeten bouwen. 

36202, nr. 63  

Maatoug en Nijboer  

(leegstandsbelasting)  

Interactie burgers/bedrijven 

Niet van toepassing. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Niet van toepassing. 

Niet uitgevoerd door de 

Belastingdienst, Douane en 

Toeslagen. 

36202, nr. 64 

Omtzigt  

(aftrek belastingadvieskosten)  

Interactie burgers/bedrijven  

Het voorstel raakt een beperkt aantal belastingplichtigen. Communicatie vindt plaats via de 

reguliere kanalen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

Niet van toepassing.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

De wijziging kan tijdig worden verwerkt in de systemen voor de definitieve aangifte. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023. 

36202, nr. 65  

Van Raan  

(afschaffen landbouwvrijstelling)  

 

Interactie burgers/bedrijven  

Afschaffing van de landbouwvrijstelling zonder overgangsrecht zal leiden tot veel vooroverleg, 

specifiek in de periode tot aan de inwerkingtreding. Communicatie verloopt om die reden niet 

enkel langs reguliere kanalen, maar moet in veel gevallen per individuele belastingplichtige 

worden ingevuld. Daarnaast is te verwachten dat het voorstel ook leidt tot een toename en 

intensivering van geschillen over de waardevaststelling van landbouwgronden.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

Te verwachten is dat afschaffing van de faciliteit zonder overgangsrecht ertoe leidt dat 

belastingplichtigen daarop vooruitlopend zullen proberen hun latente winst op landbouwgrond 

nog te realiseren. Als dat succesvol is, kunnen zij de vrijstelling nog toepassen. Dit leidt naar 

verwachting tot veel complexe en arbeidsintensieve discussies over 

(her)waarderingsvraagstukken. Ook het toezicht op de aangifte in het laatste tijdvak van de 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023, 

mits wordt geaccepteerd dat de 

toelichting bij de voorlopige 

aanslag niet op tijd kan worden 

aangepast en er een herprioritering 

in het IV-portfolio en in de inzet 

van medewerkers moet 

plaatsvinden. 
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gelding van de vrijstelling is complexer. Dit vergt inzet van hoogwaardige fiscale capaciteit en 

van grondtaxateurs. De verwachting is dat de beschikbare schaarse capaciteit niet voldoende 

is om dit adequaat te kunnen afhandelen, zodat verdringingseffecten optreden.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Afschaffing van een inbreuk op het reguliere winstregime leidt op termijn tot structurele 

complexiteitsreductie. Initieel is echter een vermeerdering van complexiteit te verwachten.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

De afschaffing van de landbouwvrijstelling vergt aanpassingen in de systemen voor de 

voorlopige en de definitieve aanslagregeling 2023. De aanpassingen in de toelichting van 

voorlopige aanslagregeling kunnen niet meer tijdig worden doorgevoerd. De aanpassingen in 

de definitieve aanslagregeling zijn alleen mogelijk indien wordt geherprioriteerd in het 

portfolio. Gevolg daarvan is dat andere werkzaamheden voor de modernisering van de 

systemen voor dienstverlening of invoering van andere wetgeving worden vertraagd. Voor de 

aangifte vennootschapsbelasting is een kleine aanpassing nodig die met ingang van 1 januari 

2023 (voor boekjaren die aanvangen op na) zou kunnen worden gerealiseerd. 

Herwaarderingsdiscussies zullen zich met name voordoen bij de directie MKB. Capaciteit voor 

dergelijke handhaving is momenteel zeer schaars. De uitvoeringskosten zullen vanwege de 

verlangde inzet van hooggekwalificeerd personeel groot zijn. 

36202, nr. 66  

Van Raan  

(beperken vrijstelling voor 

aardgas voor 

elektriciteitsopwekking in de 

energiebelasting)  

Interactie burgers/bedrijven  

De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. De afschaffing heeft zeer grote 

maatschappelijke impact. Er staat een groot aantal WKK’s in Nederland bij diverse bedrijven, 

waaronder glastuinbouwbedrijven. Ook betekent dit dat de vrijstelling voor gasgestookte 

energiecentrales zal vervallen. Hiervan is het aantal beperkt, maar de impact enorm. De 

verwachting is dat afschaffing weerstand oproept bij een deel van de belanghebbenden. Zij 

zullen van mening zijn dat afschaffing niet mogelijk is op grond van de Energierichtlijn. Het 

gevolg hiervan is dat er discussies ontstaan en naar verwachting meerdere gerechtelijke 

procedures zullen volgen. Belanghebbenden kunnen nog vijf jaar teruggaafverzoeken 

indienen over de periode dat voor de afschaffing ligt.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

Afschaffing zal in eerste instantie leiden tot een toename van de werkzaamheden, in verband 

met de mogelijke discussies en rechtszaken. Op termijn leidt afschaffing tot een 

vereenvoudiging voor de uitvoering.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Het voorstel heeft op termijn een positieve invloed op complexiteitsreductie. De 

energiebelasting wordt hiermee minder complex en bewerkelijk.  

 

Naar verwachting uitvoerbaar per 

1 januari 2024. Een definitieve 

uitspraak hierover vergt nader 

onderzoek. 
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Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Afschaffing van de vrijstelling heeft geen gevolgen voor de aangifte energiebelasting, wel 

voor de teruggaafregeling. Teruggaafregelingen moeten nog minstens 5 jaar ondersteund 

blijven door IV, zolang kan er nog om teruggaaf worden verzocht. De maatregelen kunnen 

worden geïmplementeerd en vergen – conform de parameterbrief – een 

implementatieperiode van 4 tot 18 maanden. Afschaffing per 1 januari 2024 lijkt thans 

mogelijk te zijn. Een definitieve uitspraak hierover vergt nader onderzoek. In verband met 

gerechtelijke procedures zal dit voorstel tijdelijk leiden tot een toename van de 

uitvoeringskosten. 

36202, nr. 67  

Van Raan  

(afschaffen vrijstelling van 

kolenbelasting voor verbruik 

kolen elektriciteitsopwekking)  

Interactie burgers/bedrijven  

Afschaffing van de vrijstelling kolenverbruik voor energieopwekking zal leiden tot een zeer 

lichte toename van het aantal belastingplichtigen. Belanghebbenden kunnen nog vijf jaar 

teruggaafverzoeken indienen over de periode die voor de afschaffing ligt. De communicatie 

vindt plaats via de reguliere kanalen. Mogelijk zal een deel van de doelgroep hierover contact 

opnemen met de inspecteur.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

De structurele werkzaamheden die gepaard gaan met de toename van het aantal 

belastingplichtigen zijn gering. De vorige afschaffing van deze vrijstelling heeft destijds 

geresulteerd in gerechtelijke procedures tot en met de Hoge Raad. De kans is aanzienlijk dat 

opnieuw afschaffen wederom tot gerechtelijke procedures leidt en daarmee tot een tijdelijke 

toename van de werkzaamheden in de uitvoering. Door de afschaffing van deze 

teruggaafregelingen, komen er naar verwachting op termijn minder teruggaafverzoeken 

binnen.  

 

Complexiteitsgevolgen 

Het voorstel heeft op termijn een positieve invloed op de complexiteitsreductie. De 

kolenbelasting wordt hiermee minder complex en bewerkelijk. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Afschaffing van de vrijstelling heeft alleen gevolgen voor de teruggaafregelingen. 

Teruggaafregelingen moeten nog minstens 5 jaar ondersteund blijven door IV, zolang kan er 

nog om teruggaaf worden verzocht. Het betreft een structuurwijziging. Implementatieperiode 

van 4 tot 18 maanden. Invoering op zijn vroegst mogelijk per 1 januari 2024. De 

uitvoerbaarheid zal vastgesteld moeten worden middels een uitvoeringstoets. 

Naar verwachting uitvoerbaar per 

1 januari 2024. Een definitieve 

uitspraak hierover vergt nader 

onderzoek. 

36202, nr. 69  

Van Raan  

(afschaffen vrijstelling van 

energiebelasting)  

Interactie burgers/bedrijven  

De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. Mogelijk zal een deel van de 

doelgroep hierover contact opnemen met de inspecteur. 

 

Naar verwachting uitvoerbaar per 

1 januari 2024. Een definitieve 

uitspraak hierover vergt nader 

onderzoek. 
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Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

Het afschaffen van de vrijstelling voor metallurgische procedés houdt automatisch in dat de 

teruggaafregeling komt te vervallen. Het afschaffen leidt tot vereenvoudiging van de 

uitvoering. De Belastingdienst zal niet meer op deze vrijstellingen hoeven te handhaven en de 

Belastingdienst zal hierdoor minder teruggaafverzoeken ontvangen en moeten behandelen.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Het voorstel heeft op termijn een positieve invloed op de complexiteitsreductie. De 

energiebelasting wordt hiermee minder complex en bewerkelijk.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Afschaffing van de vrijstelling heeft geen gevolgen voor de aangifte Energiebelasting, wel 

voor de teruggaafregeling. Teruggaafregelingen moeten nog minstens 5 jaar ondersteund 

blijven door IV, zolang kan er nog om teruggaaf worden verzocht. De maatregelen kunnen 

worden geïmplementeerd en vergen – conform de parameterbrief - een implementatieperiode 

van 4 tot 18 maanden. Afschaffing per 1 januari 2024 lijkt mogelijk te zijn. Een definitieve 

uitspraak hierover vergt nader onderzoek. Mogelijk leidt dit voorstel tot een beperkte afname 

van de structurele uitvoeringskosten. 

36202, nr. 70  

Van Raan  

(afschaffen vrijstelling voor duaal 

verbruik van kolen)  

Interactie burgers/bedrijven  

De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. Mogelijk zal een deel van de 

doelgroep hierover contact opnemen met de inspecteur. Afschaffing van de vrijstelling zal 

leiden tot een zeer lichte toename van het aantal belastingplichtigen. Belanghebbenden 

kunnen nog vijf jaar teruggaafverzoeken indienen over de periode die voor de afschaffing ligt  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

De structurele werkzaamheden die gepaard gaan met de toename van het aantal 

belastingplichtigen zijn gering. Nu de vrijstelling van gebruik anders dan als brandstof blijft 

bestaan, ontstaat een toerekeningsvraagstuk. Dit is in de uitvoering complex. De 

Belastingdienst zal hierop moeten handhaven en dit vraagstuk zal ook leiden tot een toename 

van discussies met belastingplichtigen. Dit toerekeningsvraagstuk doet zich niet voor als 

tegelijkertijd de vrijstelling van gebruik anders dan als brandstof zou worden afgeschaft.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Het voorstel leidt tot een toename van de complexiteit.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Afschaffing van de vrijstelling heeft geen gevolgen voor de aangifte kolenbelasting, wel voor 

de teruggaafregeling. Teruggaafregelingen moeten nog minstens 5 jaar ondersteund blijven 

door IV, zolang kan er nog om teruggaaf worden verzocht. De maatregelen kunnen worden 

geïmplementeerd en vergen – conform de parameterbrief – een implementatieperiode van 

Naar verwachting uitvoerbaar per 

1 januari 2024. Een definitieve 

uitspraak hierover vergt nader 

onderzoek. 
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4 tot 18 maanden. Afschaffing per 1 januari 2024 lijkt thans mogelijk te zijn. Een definitieve 

uitspraak hierover vergt nader onderzoek. De werkzaamheden t.b.v. van de huidige 

vrijstelling en teruggaafverzoeken zijn verwaarloosbaar en daarmee zal dit voorstel naar 

verwachting niet leiden tot een besparing van de uitvoeringskosten. 

36202, nr. 71 

Van Raan  

(nationale CO2-heffing)  

Interactie burgers/bedrijven 

Niet van toepassing. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Niet van toepassing. 

Niet uitgevoerd door 

Belastingdienst, Douane of 

Toeslagen. 

36202, nr. 73 

Van Raan  

(afschaffen tarief in 

energiebelasting voor verbruik 

energieproducten voor de 

glastuinbouw) 

Interactie burgers/bedrijven  

De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. Mogelijk zal een deel van de 

doelgroep hierover contact opnemen met de inspecteur.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

De afschaffing van het verlaagd tarief energiebelasting voor de glastuinbouw leidt tot een 

vereenvoudiging. De Belastingdienst zal hier niet meer op hoeven te handhaven.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Het voorstel heeft direct een positieve invloed op de complexiteitsreductie. De 

energiebelasting wordt hiermee minder complex en bewerkelijk.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Afschaffen van het lagere EB-tarief glastuinbouw leidt tot een aanpassing in het 

aangiftesysteem. Deze aanpassing is een structuurwijziging en vergt een 

implementatieperiode van 4 tot 18 maanden. Er bestaat geen teruggaafregeling en daarom 

vergt het voorstel geen aanpassingen van de teruggaafsystemen. Mogelijk leidt dit voorstel 

tot een beperkte afname van de structurele uitvoeringskosten. Bij energiebedrijven betekent 

dit een grote vereenvoudiging. 

Naar verwachting uitvoerbaar per 

1 januari 2024. Een definitieve 

uitspraak hierover vergt nader 

onderzoek.  

36202, nr. 74  

Van Raan en Van Esch  

(afschaffen btw op onbewerkte 

groente en fruit)  

Interactie burgers/bedrijven 

Voor een werkbare uitvoering is het noodzakelijk dat zo helder mogelijk is waar de grens voor 

toepassing van een btw-nultarief op groente en fruit ligt. Dat onderscheid moet berusten op 

objectieve criteria om juridisch houdbaar te zijn. Een goed werkbare definitie is niet alleen 

Deze maatregel is niet uitvoerbaar 

per 1 januari 2023 gelet op de 

hiermee samenhangende 
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noodzakelijk voor de Belastingdienst maar ook voor de ondernemer. Omdat het amendement 

geen goede definitie bevat is de verwachting dat het voorstel tot problemen in de 

bedrijfsvoering van de ondernemer gaat leiden. Als ondernemers de definitie verschillend 

interpreteren, kunnen hierdoor ook de onderlinge concurrentieverhoudingen verslechteren 

waardoor de kans op discussie met de Belastingdienst toeneemt.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Het amendement bevat geen uitgewerkte definitie die goed werkbaar is. Zo is het 

onderscheid tussen groente en fruit en andere voedingsmiddelen niet helder. Voor de 

begrippen ‘groente’ en ‘fruit’ bestaan diverse tuinbouwkundige, plantkundige, culinaire en 

culturele interpretaties. Ook is het onduidelijk wat onder “onbewerkt” verstaan moet worden.  

 

Het ontbreken van een goed werkbare definitie in het amendement leidt tot onduidelijkheid 

bij toepassing van het tarief. Het gevolg hiervan is dat de Belastingdienst veel vragen 

hierover gaat ontvangen en discussies moet gaan voeren met de Belastingplichtigen. 

 

Daarnaast is onzeker of toepassing nultarief op enkel onbewerkte groente en fruit voldoet aan 

het Unierechtelijke fiscale neutraliteitsbeginsel. Het gevolg hiervan is dat ondernemers via 

gerechtelijke procedures zullen proberen de reikwijdte van het nultarief op te rekken. 

Mogelijk leidt de onzekerheid over het neutraliteitsbeginsel tot een massale bezwaarstroom.  

 

Het amendement voorziet in een invoering per 1 januari 2023 en gaat uit van uitbreiding per 

1 januari 2024. Hierdoor zal de Belastingdienst (en de betrokken groep ondernemers) kort na 

elkaar op hetzelfde terrein twee grote aanpassingen moeten doorvoeren. De combinatie van 

de genoemde factoren leidt ertoe dat het amendement niet uitvoerbaar is.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Gezien de afbakenings- en handhavingsproblematiek leidt deze maatregel tot een forse 

toename aan complexiteit bij zowel de Belastingdienst als bij het bedrijfsleven.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Deze wijziging vergt geen systeemaanpassing. Het bedrijfsleven dient de wijzigingen in de 

administratie te verwerken en kan daarvoor een langere doorlooptijd dan één maand nodig 

hebben. 

complexiteitstoename en 

afbakeningsproblematiek. 

 

36202, nr. 75  

Ephraim  

(gelijktrekken 

motorrijtuigenbelasting voor 

dieselauto’s met benzineauto’s)  

 

Interactie burgers/bedrijven 

Burgers gaan door de afschaffing van de dieseltoeslag minder betalen aan 

motorrijtuigenbelasting. Niet enkel treft de maatregel dieselauto’s, maar raakt door een 

koppeling met de dieselauto’s ook bestelauto’s die op diesel rijden, waardoor deze geen 

dieseltoeslag meer betalen. Daarnaast is de fijnstoftoeslag deels gekoppeld aan de 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023, 

indien uiterlijk 15 november 2022 

bekend. 
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 dieseltoeslag. Een aanpassing aan de dieseltoeslag leidt dus ook tot een aanpassing van de 

fijnstoftoeslag.  

 

Burgers zullen direct een positief financieel effect van de maatregel opmerken. Nadere 

communicatie is hierover niet noodzakelijk.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Er verandert niets met betrekking tot de handhaafbaarheid. De maatregel is fraudebestendig. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Het betreft geen complexe wijzigingen, maar slechts parameterwijzigingen.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De dieseltoeslag, die zowel geldt voor dieselauto’s als voor bestelauto’s die op diesel rijden, 

betreft een parameterwijziging en is derhalve maakbaar. Ook de fijnstoftoeslag is een 

parameter en daardoor is ook deze wijziging maakbaar. Beide parameterwijzigingen dienen 

wel uiterlijk 15 november 2022 bekend zijn. 

36202, nr. 77  

Omtzigt  

(begrenzing giftenaftrek) 

 

 

Interactie burgers/bedrijven 

Het voorstel raakt een beperkt, maar onbekend, aantal belastingplichtigen. De doelgroep is 

niet volledig in beeld. Vaststelling van de doelgroep is in ieder geval niet doenlijk zonder IV-

ondersteuning.  

  

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid.  

Er wordt voor dit amendement aangesloten bij bestaande definities uit de Invorderingswet, 

de wet IB en de wet Vpb voor 'gelieerdheid' en 'verbonden persoon'. Dit maakt het bepalen 

van gelieerdheid erg complex. Op dit moment is niet inzichtelijk of en, zo ja, op welke wijze 

effectief toezicht kan worden ingericht. Dit vergt helderheid over de doelgroep en verdere 

afbakening van gelieerdheid. 

 

De kring van verbonden ANBI’s kan zeer groot zijn. De toepassing van de gehanteerde 

definities van gelieerdheid lijkt arbeidsintensief en laat zich slecht inpassen in het massale 

klantbehandelingsproces. Zonder IV-ondersteuning is dit sowieso niet doenlijk. Voorts zal 

moeten worden bezien of alle giften aan gelieerde ANBI’s het drempelbedrag overstijgen.  

 

Vanuit handhavingsperspectief valt de doelgroep in 2 delen uiteen. De eerste groep 

belastingplichtigen is van onbekende omvang en valt in het massale proces. In ieder geval is 

daarvoor geautomatiseerde ondersteuning nodig. De tweede groep belastingplichtigen is 

reeds in beeld voor individuele klantbehandeling (segment Zeer Vermogende Personen). Voor 

deze groep kan toezicht zonder IV-ondersteuning plaatsvinden. Dit is wel complex en leidt tot 

extra personele inspanning, omdat een handmatige selectie moet plaatsvinden. 

Niet uitvoerbaar per 1 januari 

2023. 
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Complexiteitsgevolgen  

Het bepalen van gelieerdheid van een ANBI conform de voorgestelde definitie is erg complex. 

Dit verhoogt de complexiteit van de uitvoering.  

  

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Ondersteunende aanpassingen in de geautomatiseerde systemen zijn niet per 1 januari 2023 

realiseerbaar. 

36202, nr. 79 

Maatoug en Nijboer 

(afschaffen landbouwvrijstelling 

en vrijstelling elektriciteits-

opwekking in kolenbelasting) 

 

Afschaffen vrijstelling kolenbelasting voor elektriciteitsopwekking 

Interactie burgers/bedrijven 

Afschaffing van de vrijstelling kolenverbruik voor energieopwekking zal leiden tot een zeer 

lichte toename van het aantal belastingplichtigen. Belanghebbenden kunnen nog vijf jaar 

teruggaafverzoeken indienen over de periode die voor de afschaffing ligt.  

De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. Mogelijk zal een deel van de 

doelgroep hierover contact opnemen met de inspecteur 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

De structurele werkzaamheden die gepaard gaan met de toename van het aantal 

belastingplichtigen zijn gering. De vorige afschaffing van deze vrijstelling heeft destijds 

geresulteerd in gerechtelijke procedures tot en met de Hoge Raad. De kans is aanzienlijk dat 

opnieuw afschaffen wederom tot gerechtelijke procedures leidt en daarmee tot een tijdelijke 

toename van de werkzaamheden in de uitvoering.  

Door de afschaffing van deze teruggaafregelingen, komen er op termijn minder 

teruggaafverzoeken binnen die verwerkt moeten worden.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Het voorstel heeft op termijn een positieve invloed op de complexiteitsreductie. De 

kolenbelasting wordt hiermee minder complex en bewerkelijk.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Afschaffing van de vrijstelling heeft alleen gevolgen voor de teruggaafregelingen. 

Teruggaafregelingen moeten nog minstens 5 jaar ondersteund blijven door IV, zolang kan er 

nog om teruggaaf worden verzocht.  

Het betreft een structuurwijziging met een implementatieperiode van 4 tot 18 maanden. 

Invoering is op zijn vroegst mogelijk per 1 januari 2024. De uitvoerbaarheid zal vastgesteld 

moeten worden middels een uitvoeringstoets. 

In verband met eventuele gerechtelijke procedures zal dit voorstel tijdelijke tot een toename 

van de uitvoeringskosten leiden. De impact op de structurele uitvoeringskosten zijn naar 

verwachting beperkt. 

 

Afschaffen vrijstelling 

kolenbelasting voor 

elektriciteitsopwekking 

Niet uitvoerbaar per 1 januari 

2023. 

 

Afschaffen landbouwvrijstelling 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023, 

mits wordt geaccepteerd dat de 

toelichting bij de VA niet op tijd 

kan worden aangepast en er een 

herprioritering in het IV-portfolio 

en in de inzet van medewerkers 

moet plaatsvinden. 
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Afschaffen landbouwvrijstelling 

Interactie burgers/bedrijven 

Afschaffing van de landbouwvrijstelling zonder overgangsrecht zal leiden tot veel vooroverleg, 

specifiek in de periode tot aan de inwerkingtreding. Communicatie verloopt om die reden niet 

enkel langs reguliere kanalen, maar moet in veel gevallen per individuele belastingplichtige 

worden ingevuld. Daarnaast is te verwachten dat het voorstel ook leidt tot een toename en 

intensivering van geschillen over de waardevaststelling van landbouwgronden. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Te verwachten is dat afschaffing van de faciliteit zonder overgangsrecht ertoe leidt dat 

belastingplichtigen daarop vooruitlopend zullen proberen hun latente winst op landbouwgrond 

nog te realiseren. Als dat succesvol is, kunnen zij de vrijstelling nog toepassen. Dit leidt naar 

verwachting tot veel complexe en arbeidsintensieve discussies over 

(her)waarderingsvraagstukken. Ook het toezicht op de aangifte in het laatste tijdvak van de 

gelding van de vrijstelling is complexer. Dit vergt inzet van hoogwaardige fiscale capaciteit en 

van grondtaxateurs. De verwachting is dat de beschikbare schaarse capaciteit niet voldoende 

is om dit adequaat te kunnen afhandelen, zodat verdringingseffecten optreden. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Afschaffing van een inbreuk op het reguliere winstregime leidt op termijn tot structurele 

complexiteitsreductie. Initieel is echter een vermeerdering van complexiteit te verwachten.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De afschaffing van de landbouwvrijstelling vergt aanpassingen in de systemen voor de 

voorlopige en de definitieve aanslagregeling 2023. De aanpassingen in de toelichting van 

voorlopige aanslagregeling kunnen niet meer tijdig worden doorgevoerd. De aanpassingen in 

de definitieve aanslagregeling zijn alleen mogelijk indien wordt geherprioriteerd in het 

portfolio. Gevolg daarvan is dat andere werkzaamheden voor de modernisering van de 

systemen voor dienstverlening of invoering van andere wetgeving worden vertraagd.  

 

Voor de aangifte vennootschapsbelasting is een kleine aanpassing nodig die met ingang van 1 

januari 2023 (voor boekjaren die aanvangen op na) zou kunnen worden gerealiseerd. 

 

Herwaarderingsdiscussies zullen zich met name voordoen bij de directie MKB. Capaciteit voor 

dergelijke handhaving is momenteel zeer schaars. De uitvoeringskosten zullen vanwege de 

verlangde inzet van hooggekwalificeerd personeel groot zijn. 

36202, nr. 80 

Maatoug en Dassen 

(verhogen schenk- en 

erfbelasting 

Interactie burgers/bedrijven 

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

Het verhogen van belasting voor 

afstammelingen in de rechte lijn is 

uitvoerbaar per 1 januari 2023.  
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Niet van toepassing.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Voorstel 1 (verhoging van de belasting voor afstammelingen in de rechte lijn) is een 

parameterwijziging die per 2023 gerealiseerd kan worden.  

 

Voorstel 2 (het toevoegen van een extra tariefgroep in de erf- en schenkbelasting). Dit is 

zowel een parameter- als een structuurwijziging die pas per 2024 gerealiseerd kan worden.  

Het toevoegen van een extra 

tariefgroep in de erf- en 

schenkbelasting is uitvoerbaar per 

1 januari 2024. 

36202, nr. 82 

Dassen 

(vervallen van de 

oldtimerregeling) 

 

Interactie burgers/bedrijven  

Er geldt een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (mrb) voor motorrijtuigen die ten minste 

40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen (zogenoemde oldtimers). Daarnaast is 

in de Wet MRB 1994 overgangsrecht opgenomen voor bepaalde oudere motorrijtuigen. Beide 

regelingen zouden komen te vervallen per 1 januari 2023. Hieruit vloeit voort dat ook artikel 

222, derde lid, onderdeel f, Provinciewet per die datum komt te vervallen. Veel houders van 

dit soort motorrijtuigen zijn verenigd in groepen met een sterke lobby. Goede uitgebreide 

communicatie en voorlichting zijn noodzakelijk. Webcontent moet worden aangepast en de 

medewerkers van de BelastingTelefoon en de BelastingTelefoon Auto moeten worden 

geïnstrueerd. Ook de Q&A’s moeten worden aangepast op het vervallen van de vrijstelling en 

het overgangsrecht.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

Bij het afschaffen van de vrijstelling en het overgangsrecht, zal de handhaving voor een deel 

vereenvoudigen doordat dit mee gaat lopen met het reguliere mrb-regime. Er komt een extra 

groep belastingplichtigen bij, te weten de houders van de oldtimers. De ervaring leert dat 

deze extra aantallen zullen leiden tot grotere aantallen van niet of niet tijdige betaling, en er 

meer sprake zal zijn van naheffingsaanslagen en invorderingszaken. Dit heeft effect op de 

uitvoering.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Het afschaffen van de vrijstelling voor oldtimers heeft tot gevolg dat houders van een 

oldtimer mrb (incl. provinciale opcenten) gaan betalen. Een deel van de houders van een 

oldtimer krijgt naast de reguliere mrb ook te maken met de fijnstoftoeslag in de mrb. Het 

gaat om de houders van een personen- of bestelauto die op diesel rijdt en die een 

fijnstofuitstoot heeft van meer dan 5 milligram per kilometer, onderscheidenlijk 10 milligram 

per kilowattuur. Van veel oldtimers is de fijnstofuitstoot niet geregistreerd in het 

kentekenregister. In dat geval wordt de betreffende personen- of bestelauto, behoudens 

Onuitvoerbaar per 1 januari 2023 

in verband met 

systeemvernieuwing. 
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tegenbewijs, geacht een fijnstofuitstoot te hebben van meer dan 5 milligram per kilometer, 

onderscheidenlijk 10 milligram per kilowattuur. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

De houders van oldtimers zijn momenteel vrijgesteld van het betalen van belasting. Deze 

groep moet in diverse systemen ingebracht worden. Het overgangsrecht voor oudere 

motorrijtuigen hangt samen met de vrijstelling voor oldtimers. Het laten vervallen van beide 

regelingen betreft een parameterwijziging in combinatie met een systeemwijziging. Invoering 

is niet mogelijk per 1 januari 2023 i.v.m. systeemvernieuwing. Daarnaast moet rekening 

worden gehouden met de aangekondigde nieuwe systematiek voor betalen naar gebruik. 

36202, nr. 83  

Maatoug en Nijboer  

(afschaffen vrijstelling in de 

dividendbelasting) 

Interactie burgers/bedrijven  

Het voorstel raakt een beperkt aantal belastingplichtigen, namelijk alleen beursfondsen. 

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

Artikel 4c Wet DB betreft een vrijstelling voor inkoop van aandelen. Dit amendement stelt 

voor de vrijstelling af te schaffen. Daardoor zal het vooroverleg over artikel 4c verdwijnen. De 

beperkte besparing van capaciteit wordt opgeheven door mogelijk anticipatiegedrag hetgeen 

tot meer toezicht zal leiden. Per saldo is de verwachting dat dit voor de uitvoering neutraal 

verloopt.  

 

Complexiteitsgevolgen  

De gevolgen voor de complexiteit zijn klein.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Voor de uitvoering van het amendement moet het aangiftebiljet worden aangepast. Dit 

betreft een kleine IV-aanpassing. Anticipatiegedrag kan leiden tot meer werk voor de 

kennisgroep en brieven & beleidsbesluiten. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023. 

36202, nr. 85  

Van Raan  

(aanscherpen 

raffinaderijvrijstelling)  

Interactie burgers/bedrijven  

Communicatie verloopt via reguliere kanalen zoals publicaties, de website en de toelichting bij 

de aangifte. Indien uiterlijk 1 december 2022 bekend, kunnen de Belastingdienst en Douane 

deze wijziging tijdig in de communicatie verwerken.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

Het vervallen van dit deel van de vrijstelling vergt extra toezicht of van buiten komende 

minerale oliën die in het productieproces worden ingezet niet in de vrijstelling worden 

betrokken. Complicerende factor daarbij kan zijn dat twee stromen minerale oliën zich fysiek 

met elkaar vermengen (de zelfgeproduceerde minerale oliën en de van buiten betrokken 

minerale oliën). De fraudegevoeligheid lijkt beperkt; een raffinaderij die voor de 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023, 

indien uiterlijk 1 december 2022 

bekend. 
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raffinaderijvrijstelling minerale oliën buiten de raffinaderij betrekt en die minerale oliën zelf 

ook produceert, zal naar verwachting primair de zelfgeproduceerde minerale oliën gaan 

inzetten voor de productie van andere minerale oliën.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Het amendement leidt tot een beperkte complexiteitstoename in de handhaving.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Het amendement leidt tot beperkte incidentele en structurele uitvoeringskosten die worden 

opgevangen in de bestaande kaders. 

36202, nr. 87 

Van Dijk  

(schrappen verhoging 

verbruiksbelasting van 

alcoholvrije dranken) 

Interactie burgers/bedrijven 

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing.  

  

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing.  

  

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Het aanpassen van de verbruiksbelasting op frisdranken en de accijns op bier (laagste 

categorie) betreft een parameterwijziging. Aanpassingen van parameterwaarden voor de 

verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en de accijns moeten uiterlijk op 15 december 

2022 bekend zijn om per 1 januari van het volgende jaar in werking te kunnen treden. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023, 

indien uiterlijk 15 december 2022 

bekend. 

36202, nr. 88  

Stoffer en Omtzigt  

(stapsgewijs afschaffen IACK)  

Interactie burgers/bedrijven  

Afbouw en uiteindelijk afschaffing zonder overgangsrecht kan leiden tot meer (telefonisch) 

berichtenverkeer met belastingplichtigen.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid  

Bij versnelde afbouw van de regeling kan de daarvoor ingezette toezichtscapaciteit 

overeenkomstig versneld worden afgebouwd. Tegelijkertijd wordt de doelgroep groter 

doordat ook recht op IACK blijft bestaan voor kinderen geboren na 31 december 2024. Dit 

vergt inzet van extra toezichtscapaciteit. Vermoedelijk zijn minder bezwaren te verwachten 

met een beroep op gelijke behandeling van belastingplichtigen ongeacht de precieze 

geboortedatum van het kind. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Afschaffing van een heffingskorting vermindert de complexiteit.  

 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2023, 

met de kanttekening dat de 

uitvoerbaarheid van afschaffing 

met afbouw in vijf jaren mede 

afhankelijk is van eventuele 

herprioritering in het portfolio, met 

de in de uitvoeringstoets reeds 

benoemde mogelijke gevolgen 

daarvan. 
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Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen  

Schrappen van het overgangsrecht geeft een besparing op de in de uitvoeringstoets 

geraamde automatiseringskosten. De hoogte van de IACK in 2024 gelijk houden (geen 

indexatie toepassen) is een parameteraanpassing. Getemporiseerde afbouw van het 

maximumbedrag van de IACK is steeds bij elke (volgende) verlaging een 

parameteraanpassing. Uiteindelijke afschaffing van de IACK vergt een structuuraanpassing in 

de IV-systemen. Er geldt vanwege stapelingsproblematiek in het ICT-portfolio voor de 

inkomensheffingen het in de uitvoeringstoets gemaakte inpasbaarheidsvoorbehoud. 

36202, nr. 113 

Omtzigt  

(vliegbelasting privévliegtuigen) 

Interactie burgers/bedrijven 

De vliegbelasting is een aangiftebelasting waarbij de exploitant van de luchthaven de 

verschuldigdheid moet vaststellen en op aangifte moet afdragen.  

 

De grenswaarde van 8.616 kilogram is ontleend aan het gewichtscriterium dat wordt 

gehanteerd voor het bepalen van de geluidshoeveelheid van kleine vliegtuigen. Voor het 

beoordelen van de uitvoerbaarheid moet onderzocht worden of de exploitant van de 

luchthaven over de benodigde informatie beschikt. Zonder nader onderzoek kan de 

Belastingdienst niet vaststellen of het voor de luchthavens uitvoerbaar is om per 1 juli 2023 

al rekening te houden met een verlaging van het startgewicht naar 4.000 kilogram.  

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Met dit voorstel wordt de koppeling tussen de door de exploitanten van de luchthavens 

gehanteerde vaststelling van de grondslag voor de luchthavengelden en de grondslag voor de 

vliegbelasting losgelaten en daarmee wordt de handhaving complexer. De exacte gevolgen 

hiervan vergen een nader onderzoek.  

 

Complexiteitsgevolgen  

Het amendement leidt tot een toename van de complexiteit. Het is onduidelijk of het 

daarmee nog uitvoerbaar is voor de Belastingdienst en de exploitanten van de luchthavens.  

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Uit een nader onderzoek moeten blijken of de aangifte uitgebreid moet worden met het oog 
op handhaving. Een dergelijke uitbreiding zou een structuurwijziging zijn. Ook de personele 
gevolgen kunnen niet door middel van een quickscan vastgesteld worden. 

Gezien de beperkt beschikbare tijd 
bij opstellen van deze quickscan is 
het nu niet mogelijk om aan te 
geven of het amendement 
uitvoerbaar is per 1 juli 2023. Naar 

verwachting wordt door dit 
amendement de uitvoering 
complexer. 

Amendementen Overbruggingswet box 3 (36204) 

36204, nr. 9  

Grinwis 

(evaluatie van anti-

peildatumarbitragebepaling) 

 

Interactie burgers/bedrijven 

Niet van toepassing. 

  

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

Uitvoerbaar per 1 januari 2023. 



 

35 
Versie: 10 november 2022 Quickscans amendementen pakket Belastingplan 2023 

 

   

Complexiteitsgevolgen 

In beginsel: niet van toepassing. Zekerheidshalve wordt erop geattendeerd dat na slechts een 

jaar geldingsduur van de wetgeving mogelijk gaat blijken dat de te evalueren gegevens 

ontoereikend zijn. Voorts is onzeker of en in hoeverre de uitkomst van de evaluatie ertoe kan 

leiden dat de wetgeving - met een beperkte gelding - ingrijpend wordt aangepast. 

  

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

De kosten van de evaluatie zijn beperkt, en worden opgevangen binnen bestaande kaders. 

Amendementen Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met 

koopkrachtondersteuning en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de 

inkomensondersteuning voor AOW’ers (36208) 

36208, nr. 12  

Tony van Dijck  

(behouden van de IOAOW)  

 

 

Interactie burgers/bedrijven 

Niet van toepassing. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Niet van toepassing. 

Niet uitgevoerd door 

Belastingdienst, Toeslagen of 

Douane. 

36208, nr. 13 

Maatoug  

(schrappen voorgenomen 
verruiming lage-
inkomensvoordeel) 

Interactie burgers/bedrijven 

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. 

 

Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Complexiteitsgevolgen  

Niet van toepassing. 

 

Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 

Niet van toepassing. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2024. 


