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1) Wat is de aanleiding? Deze consultatie volgt op de taakopdracht uit de Miljoenennota 

2023 om met het aanpakken van belastingconstructies € 550 
miljoen aan belastingontvangsten op te halen. 

2) Wie zijn betrokken? Er wordt zowel intern als extern een uitvraag gedaan naar 
opmerkelijke belastingconstructies. Intern gebeurt dat bij de 
experts van de Belastingdienst en de beleidsmedewerkers van het 
ministerie van Financien. Extern gebeurt dit door andere deze 
internetconsultatie waarbij iedereen in Nederland de gelegenheid 
krijgt om een concrete opmerkelijke belastingconstructie aan te 
dragen. 

3) Wat is het probleem? Door gebruik van fiscale mogelijkheden dat op gespannen voet 
staat met wat met de wetgeving bij invoering is beoogd, lopen we 
met z’n allen belastinginkomsten mis, die we dan dus ergens 
anders moeten ophalen. Kortom: andere huishoudens en bedrijven 
betalen voor opmerkelijke belastingconstructies. 

4) Wat is het doel? In de eerste fase: het opstellen van een lijst van opmerkelijke 
belastingconstructies. In de vervolgfase: beleidsmaatregelen 
voorstellen om de belastingconstructies aan te pakken en daarmee 
een structurele opbrengst van minstens € 550 miljoen te 
realiseren. 

5) Wat rechtvaardigt 
overheidsinterventie 

Ongewenste neveneffecten van fiscale mogelijkheden leiden tot 
minder belastinginkomsten en een voordeel voor bepaalde 
huishoudens en bedrijven die niet zijn beoogd. Deze gederfde 
opbrengsten moeten dan op andere wijze worden opgehaald. Door 
de oorzaak van ongewenste neveneffecten van fiscale 
mogelijkheden aan te pakken wordt het belastingstelsel 
doelmatiger en worden de lasten gelijker verdeeld. 

6) Wat is je voorstel/wat is het 
beste instrument 

Met deze internetconsultatie vindt een inventarisatie plaats onder 
de Nederlandse bevolking. Alle reacties op de internetconsultatie 
worden meegenomen bij de totale inventarisatie van 
belastingconstructies. Vervolgens wordt in fase twee van het 
project een afweging gemaakt welke belastingconstructies aan te 
pakken en daartoe beleidsopties uitgewerkt. 

7) Wat zijn de gevolgen? Deze internetconsultatie op zich heeft nog geen gevolgen voor 
burgers en bedrijven. De uiteindelijk voorgestelde beleidsopties 
pakken ongewenste neveneffecten van bepaalde 
belastingconstructies aan waardoor bepaalde burgers of bedrijven 
de belasting gaan betalen over hun transacties, inkomen, winst en 
vermogen zoals met de oorspronkelijk wetgeving is beoogd. 


