UITVOERINGSTOETSEN BELASTINGPLAN 2019
INHOUDSOPGAVE
De uitvoeringstoetsen staan in de volgorde waarin de diverse maatregelen in de
memorie van toelichting bij het Belastingplan 2019 worden gepresenteerd.
Leeswijzer
Inkomensbeleid
Invoeren tweeschijvenstelsel en bevriezen en na 2021 verminderen beleidsmatige
verhoging beginpunt hoogste tariefschijf
Tariefmaatregel grondslagverminderende posten
Verlagen eigenwoningforfait
Verhogen maximum algemene heffingskorting en arbeidskorting verhogen en sneller
afbouwen
Maximale arbeidskorting bij afbouwpunt verhogen
IACK vanaf 0 euro en verhoogd opbouwpercentage
Correctie box 2-tarief
Toepassing heffingskortingen in de inkomstenbelasting voor buitenlandse
belastingplichtigen
ZW-uitkering telt niet langer mee voor hoogte arbeidskorting en IACK voor zieken
zonder werk
Conserverende aanslag lijfrente en pensioen
Verkorten maximale looptijd 30%-regeling
Verhogen maxima vrijwilligersregeling
Verhogen verlaagde btw-tarief
Verruimen Nederlandse btw-sportvrijstelling
Aanpassing van de regeling belastingrente voor de inkomenstenbelasting
Aanpassing van de regeling belastingrente voor de erfbelasting
Compensatie (ex-)ondernemers Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
Structureel verlagen tarieven algemene bestedingsbelasting Saba en Sint Eustatius
Aanpassing vaste boekenprijs
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Leeswijzer Uitvoeringstoets

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

x

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:
Uitvoeringskosten

groot / gemiddeld / klein
incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

+/- ??

fte incidenteel

+/- ??

fte structureel

dd – mm – 20jj

jaaraanpassing
…

Inleiding
De uitvoeringstoets geeft vanuit het perspectief van de
Belastingdienst inzicht in de gevolgen van voorstellen
voor nieuwe wet- en regelgeving. De Belastingdienst
werkt uitvoeringstoetsen uit in een sjabloon. Deze
leeswijzer geeft een toelichting op de verschillende
onderdelen van het sjabloon.
Het kader
Het kader bevat een samenvattend overzicht van de
relevante uitvoeringsaspecten, inclusief de uitvoeringskosten en personele gevolgen. Het vervolg van de
uitvoeringstoets geeft daarop een toelichting.

Beschrijving regeling
Beschrijft het voorstel waarover de Belastingdienst is
gevraagd een oordeel te geven. Waar bij het uitvoeren
van de toets van bepaalde randvoorwaarden of
veronderstellingen is uitgegaan, worden die hier ook
beschreven.
Gevolgen
In het kader wordt met de rubriek “gevolgen” geduid
wat de verwachte impact van het voorstel op de
Belastingdienst is. Dit kan zijn: ingrijpend, middelgroot,
of beperkt. Bij het maken van de inschatting wordt
onder meer gekeken naar de omvang van de geraakte
doelgroep, de mate waarin aanpassingen in de
automatisering nodig zijn en de omvang van de
personele gevolgen.
Beperkt geeft aan dat het om min of meer routinematige aanpassingen gaat, zonder of slechts met
beperkte gevolgen voor de automatisering en de
personele capaciteit.
Middelgroot geeft aan dat het om een maatregel met
grotere gevolgen gaat. Een systeem moet bijvoorbeeld
substantieel worden aangepast, of er moet een nieuw
systeem worden ontwikkeld. Er zijn grotere personele
gevolgen, of er is een wezenlijke impact op een of meer
doelgroepen.
Ingrijpend geeft aan dat het om een maatregel met
grote gevolgen gaat. De maatregel is een stelselwijziging of heeft daarvan de trekken. Er zijn grote
gevolgen voor de automatisering, de personele
bezetting, et cetera. De impact op een of meer
doelgroepen wordt groot ingeschat.
De inschatting van de gevolgen van het voorstel speelt
een rol bij de verdere beoordeling van de uitvoerbaarheid. Bijvoorbeeld naarmate een voorstel meer burgers
of bedrijven raakt, wegen de interactiegevolgen
bijvoorbeeld zwaarder mee in het eindoordeel.
Interactie burgers/bedrijven
Dit onderdeel beschrijft de verwachte impact op de
interactie tussen burgers en bedrijven als gevolg van
het voorstel, zoals:

•
•
•
•

aard en omvang van de doelgroep;
begrijpelijkheid en uitlegbaarheid van het voorstel;
noodzakelijke communicatie;
verwachte gevolgen voor de dienstverlening van de
Belastingdienst, zoals bijvoorbeeld meer of minder
vragen bij de BelastingTelefoon of een toe- of
afname van het aantal bezwaren en beroepen.

Groen: een groene vlag geeft aan dat de Belastingdienst
een probleemloze interactie met burgers en bedrijven
verwacht.
Geel: een gele vlag geeft de verwachting aan dat de
interactie met burgers en bedrijven rond een voorstel
niet vanzelfsprekend zal verlopen, bijvoorbeeld als
gevolg van een toename van complexiteit, een
verandering van de doelgroep of de noodzaak voor
burgers en bedrijven nieuwe informatie te verwerken.
Rood: een rode vlag geeft de verwachting aan dat het
niet goed mogelijk zal zijn burgers en bedrijven te
informeren over de gevolgen van het voorstel. Het
gevolg hiervan kan zijn dat de interactie stokt, of dat er
problemen ontstaan omdat burgers en bedrijven niet
doet wat, of iets anders doen dan, van hen wordt
verwacht. Hoe zwaar dit uiteindelijk weegt, is mede
afhankelijk van de omvang van de doelgroep die door
de maatregel wordt geraakt.
Indien er geen impact is op burgers en bedrijven, wordt
dit aangegeven met “Niet van toepassing.”.
Maakbaarheid systemen
Dit onderdeel beschrijft de gevolgen voor de informatievoorzieningssystemen (IV-systemen), zoals:
• welke gevolgen het voorstel heeft voor de opslag en
het beheer van gegevens;
• welke wijzigingen in of nieuwe stromen van en naar
burgers en bedrijven noodzakelijk zijn;
• welke aanpassingen in IV-voorzieningen
noodzakelijk zijn;
• wat de bouwbaarheid is van de noodzakelijke
aanpassingen;
• of de aanpassingen (tijdig) haalbaar zijn in het IVportfolio;
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•
•

•

of voorzieningen voor bestuurlijke informatie tijdig
realiseerbaar zijn;
hoe het voorstel zich verhoudt tot de totale
wijzigingsdruk (= de relatie van het voorstel tot
andere reeds geplande wijzigingen in de
IV-systemen);
de noodzakelijke doorlooptijd om aanpassingen in de
systemen tijdig te kunnen realiseren.

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

•
•
•

beschikbaarheid van de voor handhaving benodigde
gegevens;
verwacht risico op fouten en oneigenlijk gebruik;
inpasbaarheid in de handhavingsstrategie en welke
middelen moeten of kunnen worden ingezet en met
welke intensiteit.

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

bijvoorbeeld omdat een regeling wordt geïntroduceerd
die niet met behulp van derdeninformatie controleerbaar is.
Rood: een rode vlag geeft aan dat de Belastingdienst
grote risico’s ziet voor de fraudebestendigheid van het
voorstel.
Indien het voorstel niet of nauwelijks gevolgen heeft
voor de fraudebestendigheid, wordt dit weergegeven
met “Niet van toepassing.”.
Bijdrage complexiteitsreductie
Dit onderdeel beschrijft de mate waarin met het
voorstel vanuit het perspectief van de Belastingdienst
complexiteitsreductie wordt gerealiseerd, zoals:
•
het schrappen van uitzonderingen, of voor de
Belastingdienst moeilijk uitvoerbare regelgeving;
•
de bijdrage van een voorstel aan de rationalisatie
van systemen;
•
een afname van aantallen belastingplichtigen,
toeslaggerechtigden of douaneklanten.
Groen: een groene vlag geeft aan dat het voorstel
bijdraagt aan complexiteitsreductie.
Geel: een gele vlag geeft aan dat de complexiteit als
gevolg van het voorstel toeneemt. Dit kan bijvoorbeeld
het gevolg zijn van de introductie van een nieuwe
uitzondering.
Rood: een rode vlag geeft aan dat er een grote toename
van complexiteit wordt voorzien.
Indien het voorstel geen wezenlijk effect heeft op, of
geen relatie heeft met complexiteitsreductie wordt dit
weergegeven met “Niet van toepassing.”.

Groen: een groene vlag geeft aan dat de fraudebestendigheid ten opzichte van de huidige situatie
positief wordt beïnvloed, bijvoorbeeld doordat drempels
worden verhoogd of de informatiepositie van de
Belastingdienst wordt verstevigd.
Geel: een gele vlag geeft aan dat de fraudebestendigheid ten opzichte van de huidige situatie verslechtert,
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Risico procesverstoringen
Dit onderdeel beschrijft de mate van waarschijnlijkheid
dat de implementatie van het voorstel al dan niet
geruisloos verloopt. Daarbij komen de volgende vragen
aan de orde:
• wat is de impact van de voorgestelde wijzigingen op
de processen en systemen van de Belastingdienst;
• wat is de impact van de noodzakelijke aanpassingen
in de interactie met burgers en bedrijven;
• wat is de impact op de interactie met andere
(overheids)organisaties;
• wat is de realiseerbaarheid van de noodzakelijke
aanpassingen.
De kans op procesverstoringen wordt aangeduid met
klein, gemiddeld of groot.
Klein wordt gebruikt voor min of meer routinematige
aanpassingen waar de Belastingdienst veel ervaring
mee heeft. Te denken valt aan tariefaanpassingen en
andere kleinere aanpassingen in bijvoorbeeld de
aangifteprogrammatuur.
Gemiddeld wordt gebruikt waar minder gebruikelijke en
complexere aanpassingen aan de orde zijn, waarbij een
groter risico aanwezig is dat de implementatie niet
foutloos zal verlopen. Dit kan het gevolg zijn van
aanloopproblemen die zich kunnen voordoen in de
automatisering en de processen, of van verwachte
complicaties in de interactie met burgers of bedrijven
waar niet op voorhand duidelijk is wat er van hen wordt
verwacht. Ook de afhankelijkheid van een of meer
andere organisaties en de daarmee samenhangende
risico’s van overdracht van informatie in ketens kan
aanleiding zijn het procesrisico op gemiddeld in te
schatten.
Groot wordt gebruikt waar complexe aanpassingen
ertoe leiden dat de onder “gemiddeld” beschreven
risico’s manifest zijn.
De risico’s op procesverstoringen worden gaande het
implementatieproces gemonitord. Waar nodig worden

maatregelen genomen om risico’s te beperken en om
gerezen problemen zo snel mogelijk op te lossen.
Indien er geen kans op procesverstoringen is, wordt dit
aangeduid met “geen”.
Uitvoeringskosten
Dit onderdeel beschrijft welke incidentele en structurele
kosten en besparingen met het voorstel samenhangen:
• personele kosten;
• kosten van de aanpassing, beheer en onderhoud van
IV-voorzieningen;
• andere eenmalige materiële en structurele kosten
die nodig zijn om het voorstel te kunnen realiseren.
In het overzicht zijn de totale incidentele en structurele
kosten en baten verdeeld over dienstverlening,
handhaving/toezicht en automatisering.
De Belastingdienst maakt jaarlijks reserveringen voor te
verwachten kosten die samenhangen met kleinere,
jaarlijks terugkerende aanpassingen in wet- en regelgeving. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor het
wijzigen van content op de website en kleine aanpassingen in de aangifteprogrammatuur. De met
dergelijke aanpassingen samenhangende kosten worden
ten laste van het gereserveerde budget gebracht. In de
uitvoeringstoets wordt aangegeven dat het een jaaraanpassing betreft en worden de kosten verder niet
gekwantificeerd.
Personele gevolgen
Dit onderdeel beschrijft de met het voorstel
samenhangende personele gevolgen. De incidentele of
structurele afname of toename in personele capaciteit
wordt uitgedrukt in aantallen fte’s.

•

groot.

Jaaraanpassingen worden opgevangen binnen het
daarvoor gereserveerde budget (zie uitvoeringskosten).
Invoeringsmoment
Dit onderdeel geeft de datum aan waarop de Belastingdienst het voorstel kan uitvoeren. In de praktijk is dit de
datum waarop het wetsvoorstel in werking treedt.
Indien de Belastingdienst constateert dat deze datum
niet haalbaar is, betekent dit feitelijk dat het voorstel
per de voorgenomen inwerkingtredingsdatum
onuitvoerbaar is.
Eindoordeel
Op grond van een weging van de in kaart gebrachte
gevolgen voor de uitvoering bevat de uitvoeringstoets
een eindoordeel. Hier zijn drie opties mogelijk:
1. Het voorstel is uitvoerbaar.
2. Het voorstel is uitvoerbaar indien/mits/tenzij/et
cetera … .
3. Het voorstel is niet uitvoerbaar.
Indien er randvoorwaardelijke afhankelijkheden zijn,
wordt optie twee gebruikt. Bijvoorbeeld kan daarmee
worden aangeduid dat een bepaalde wijziging niet meer
in de voorlopige aanslagregeling kan worden verwerkt,
zodat deze feitelijk pas toepassing vindt via de aangifte
inkomstenbelasting die burgers na afloop van het jaar
bij de Belastingdienst indienen. Doordat de uitvoeringstoets wordt opgesteld gedurende de totstandkoming
van conceptwetgeving, kan potentieel lastig uitvoerbare
of onuitvoerbare wetgeving tijdig worden aangepast
waardoor het predicaat onuitvoerbaar niet snel zal
voorkomen.

Beslag portfolio
Hier wordt een inschatting gegeven welk beslag het
voorstel legt op het IV-portfolio van de Belastingdienst.
Dit wordt aangegeven op vijf niveaus:
• geen;
• jaaraanpassing;
• beperkt;
• middelgroot;
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Inkomensbeleid

Gevolgen:

tarief van de huidige tweede en derde schijf
bedraagt 38,10% in 2019, 37,80% in 2020 en
37,05% vanaf 2021.
ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:

groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

jaaraanpassing
uitvoerbaar

Interactie burgers/bedrijven
Belastingplichtigen en toeslaggerechtigden hoeven zelf
niets te doen. De Belastingdienst communiceert de
wijzigingen via de reguliere kanalen (website,
BelastingTelefoon, etc). Inhoudingsplichtige werkgevers
passen deze toe vanaf 1 januari 2019.
Maakbaarheid systemen
De beschreven aanpassingen van tarieven en bedragen
inclusief de indexeringen uit de later te verschijnen
bijstellingsregeling, en de aanpassingen in de toeslagen
worden door de Belastingdienst verwerkt in de
systemen voor de (eerste) voorlopige aanslag voor
2019, de definitieve aanslag voor 2019 en de
voorschotbeschikkingen en definitieve beschikkingen
voor toeslagen. De aanpassingen worden ook verwerkt
in de software voor de loonheffingen. Alle aanpassingen
betreffen mutaties van bestaande parameters.
Indien de stemmingen over het Belastingplanpakket in
de Tweede Kamer uiterlijk 22 november 2018
plaatsvinden, geldt het volgende voor het
vervolgtraject:
•

Beschrijving voorstel/regeling
Het koopkrachtpakket bestaat uit de volgende
maatregelen:
•

een extra verhoging van de maximale algemene
heffingskorting van € 44 in 2019 en € 13 in 2020. In
2021 wordt dit bedrag met € 49 minder verhoogd,
waardoor per saldo de maximale algemene
heffingskorting structureel € 8 hoger uitkomt;

•

aanpassing van de tarieven in de loon- en
inkomstenbelasting, waardoor het gecombineerde
tarief in de huidige eerste schijf 36,65% bedraagt in
2019 en 37,05% vanaf 2020. Het gecombineerde

•

in de massaal opgelegde voorlopige aanslagen voor
het inkomstenbelastingjaar 2019 kan de
Belastingdienst rekening houden met
parameterwijzigingen als gevolg van nota’s van
wijziging en amendementen tijdens het
parlementaire traject. Deze wijzigingen worden ook
meegenomen in de berekening van door burgers zelf
aangevraagde voorlopige aanslagen 2019;
parameterwijzigingen voor de loonbelasting 2019 als
gevolg van nota’s van wijziging en amendementen
tijdens het parlementaire traject kunnen nog per
1 januari 2019 worden meegenomen in de
loonbelastingtabellen 2019.

13 november 2018 bekend moet zijn. Latere wijzigingen
worden wel meegenomen in de berekening van door
burgers zelf aangevraagde toeslagvoorschotten.
Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
De aanpassingen betreffen bestaande parameters en
leiden niet tot extra complexiteit in de uitvoering.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De kosten voor de noodzakelijke systeemaanpassingen
vallen binnen de jaaraanpassingen.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per 1 januari 2019. De
Belastingdienst start eind 2018 al met het verzenden
van de eerste voorlopige aanslag 2019 en de voorschotbeschikking toeslagen 2019. Dit is voorafgaand aan de
definitieve goedkeuring van de wet.
Inhoudingsplichtigen en softwareleveranciers ontvangen
uiterlijk 22 november de definitieve tabellen en
(reken)voorschriften waarin de nieuwe cijfers zijn
verwerkt, zodat ze deze in hun systemen kunnen
opnemen.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

De voorschotbeschikkingen 2019 voor toeslagen worden
berekend met de parameters zoals die bekend zijn op
15 oktober 2018. Uitzondering daarop is de
standaardpremie voor de zorgtoeslag die uiterlijk op
5

Invoeren tweeschijvenstelsel en
bevriezen en na 2021 verminderen
beleidsmatige verhoging beginpunt
hoogste tariefschijf

Gevolgen:

schijf in de nieuwe tariefstructuur) gedurende de
kabinetsperiode bevroren op niveau 2018. Dat betekent
dat deze schijf eindigt op circa € 68.500. Ook wordt de
beleidsmatige verhoging van het beginpunt van de
hoogste tariefschijf na 2021 uit het basispad beperkt.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie
Risico procesverstoringen:

x
groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

200.000

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

beperkt
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Er komt een tweeschijvenstelsel met een basistarief van
36,95% en een toptarief van 49,5%. Net zoals in de
huidige situatie betalen aow-gerechtigden geen
aow-premie waardoor voor deze groep drie schijven
blijven bestaan. De maatregel wordt stapsgewijs
ingevoerd, te beginnen in 2019 waarbij in 2021 het
tweeschijvenstelsel van toepassing is. Daarnaast wordt
het eindpunt van de huidige derde schijf (de eerste

Interactie burgers/bedrijven
De invoering van het tweeschijventarief is een beperkte
versimpeling ten opzichte van de huidige situatie.
Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. De
maatregelen worden daarnaast meegenomen in een
bredere campagne.
Maakbaarheid systemen
De maatregelen in 2019 en 2020 zijn parameterwijzigingen. De structuurwijziging per 2021 kost
incidenteel € 200.000. De noodzakelijke systeemwijzigingen kunnen tijdig worden verwerkt.
Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Er is een beperkte complexiteitsreductie doordat er in
de eindsituatie minder tariefschijven zijn.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De incidentele kosten voor de systeemaanpassing
bedragen € 200.000. Overige kosten vallen binnen de
jaaraanpassingen.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
Eindoordeel
De maatregel is uitvoerbaar.
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Tariefmaatregel grondslagverminderende posten

Gevolgen:

de met de ondernemersaftrek verminderde winst,
onderscheidenlijk het gezamenlijke bedrag van het
resultaat uit werkzaamheden, positief is. Per 2023
wordt het basistarief van 36,95% bereikt.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie
Risico procesverstoringen:

x
groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

• Dienstverlening

€

• Handhaving/toezicht

€

• Automatisering

€

580.000
0
240.000

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

structureel
€

0

€

0

€

0

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2020

middelgroot
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Voorgesteld wordt met ingang van 1 januari 2020 het
maximale tarief waartegen aftrekbare kosten met
betrekking tot een eigen woning in aanmerking worden
genomen versneld af te bouwen. Voor een aantal
andere grondslagverminderende posten (binnen de
winstsfeer en de persoonsgebonden aftrek) gaat vanaf
2020 eenzelfde tariefmaatregel gelden met eenzelfde
afbouwtraject. Voor wat betreft de MKB-winstvrijstelling
en de tbs-vrijstelling geldt dat de tariefmaatregel alleen
van toepassing is indien het gezamenlijke bedrag van

Interactie burgers/bedrijven
In totaal zijn er in 2020 naar verwachting bijna
1 miljoen belastingplichtigen voor wie het aftrektarief
wordt beperkt. Het grootste gedeelte van deze groep
heeft alleen aftrekbare kosten eigen woning: circa
660.000 personen. Voor hen verandert door de nieuwe
maatregel alleen de snelheid waarmee het aftrektarief
wordt beperkt. Daarnaast zijn er circa 215.000
personen voor wie de maatregel niet alleen ziet op de
aftrekbare kosten eigen woning, maar ook op een of
meer andere aftrekposten. Tot slot is er een groep van
circa 105.000 personen voor wie de tariefbeperking
geheel nieuw is: zij hebben geen aftrekbare kosten
eigen woning, maar wel een andere aftrekpost waarvan
het aftrektarief wordt beperkt.

Bijdrage complexiteitsreductie
Het fiscale systeem wordt beperkt ingewikkelder door
een extra rekenstap toe te voegen.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De incidentele kosten bedragen € 820.000. Er zijn geen
structurele kosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2020.
Eindoordeel
De maatregel is uitvoerbaar.

De vormgeving van de maatregel is voor belastingplichtigen mogelijk lastig te begrijpen, dit kan leiden tot
aanvullende contacten met belastingplichtigen. Er is
aanvullende communicatie-inzet nodig voor de
maatregel naast de noodzakelijke aanpassingen in de
interactiekanalen. Daarnaast verwacht de
Belastingdienst extra bezwaarschriften voor een
beperkte groep als gevolg van deze maatregel.
Maakbaarheid systemen
De benodigde aanpassingen kunnen tijdig worden
verwerkt in de systemen voor zowel de voorlopige als
de definitieve aanslag, waarbij de bijtelling voor alle
posten in één regel samengenomen wordt op de
aanslag. Het beslag op het portfolio is middelgroot.
Handhaafbaarheid
Het voorstel heeft weinig impact op de handhaafbaarheid.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.

7

Verlagen eigenwoningforfait

Gevolgen:

Het percentage dat geldt voor woningen die onder de
uitzendregeling vallen bij een eigenwoningwaarde tot
€ 1.060.000, wordt verlaagd met 0,08%-punt per jaar.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:

groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2020

jaaraanpassing
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Het percentage van het eigenwoningforfait (EWF) dat
geldt bij een eigenwoningwaarde tussen € 75.000 en
€ 1.060.000 wordt in de jaren 2020, 2021 en 2023
stapsgewijs verlaagd met 0,05%-punt per jaar.
De percentages bij een eigenwoningwaarde van
€ 75.000 of minder worden met respectievelijk 0,02%punt (waarde € 12.500- € 25.000), 0,03%-punt
(waarde € 25.000 – € 50.000) en 0,04%-punt (waarde
€ 50.000 – € 75.000) per jaar verlaagd.

De uiteindelijke percentages van het EWF die na de
genoemde verlaging in de betreffende belastingjaren
van toepassing zijn, hangen mede af van de
ontwikkeling van de woning- en huurprijzen de
komende jaren.

Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2020.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Interactie burgers/bedrijven
De communicatie over de maatregel vindt plaats via de
reguliere kanalen zoals de website. De maatregel kan
leiden tot aanvullend klantcontact bij belastingplichtigen
met een ondernemerswoning.
Maakbaarheid systemen
In de systemen waarmee de berekeningen van de
aanslagen voor de inkomstenbelasting worden gemaakt
is het EWF-percentage niet apart ingebouwd. De
wijziging kan daarom niet in de massaal opgelegde
voorlopige aanslagen worden verwerkt. Het percentage
is wel opgenomen in de online aangifteprogramma’s die
belastingplichtigen kunnen gebruiken voor het
aanvragen van een voorlopige aanslag, dan wel voor
het doen van aangifte. Indien zij een nieuwe aanvraag,
wijziging of definitieve aangifte doen, wordt het
gewijzigde percentage daarin toegepast.
Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De kosten voor de noodzakelijke systeemaanpassingen
vallen binnen de jaaraanpassingen.

8

Verhogen maximum algemene
heffingskorting en arbeidskorting
verhogen en sneller afbouwen

Gevolgen:

2. het maximum van het tweede opbouwtraject van de
arbeidskorting wordt verhoogd met ca. € 180 en de
arbeidskorting steiler wordt afgebouwd.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

70.000

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

beperkt
uitvoerbaar

Interactie burgers/bedrijven
De wijzigingen in zowel de algemene heffingskorting als
de arbeidskorting kunnen ervoor zorgen dat burgers
met een toename in het inkomen gedurende het jaar,
een ander bedrag aan heffingskortingen krijgen bij de
definitieve aanslagregeling dan dat zij in de oude
situatie zouden hebben verwacht bij een vergelijkbare
inkomenstoename.
De communicatie over de maatregel vindt plaats via de
reguliere kanalen, zoals de website.

groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Maakbaarheid systemen
De noodzakelijke aanpassingen aan de systemen
kunnen tijdig worden verwerkt. De toelichting op de
papieren verzoeken van de voorlopige aanslagregeling
2019 kan niet meer worden aangepast. De toelichting
bij de papieren aangifte 2019 kan nog wel tijdig worden
aangepast.
Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.

Beschrijving voorstel/regeling
Het voorstel regelt dat:
1. het maximale bedrag van de algemene
heffingskorting in 3 stappen wordt verhoogd: met
€ 140 in 2019, daarbovenop € 103 in 2020 en nog
eens € 107 in 2021 (totale verhoging € 350). De
afbouw begint nog steeds bij het einde van de
eerste schijf en eindigt bij het einde van de derde
schijf;

Uitvoeringskosten
De incidentele kosten voor de systeemaanpassingen
bedragen € 70.000. Er zijn geen structurele kosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
9

Maximale arbeidskorting bij
afbouwpunt verhogen

Gevolgen:

Maakbaarheid systemen
Deze wijziging is een structuuraanpassing in de
systemen van de inkomstenbelasting en de loonaangifte. Deze wijzigingen kunnen tijdig worden
verwerkt in de systemen.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie
Risico procesverstoringen:

groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

• Dienstverlening

€

• Handhaving/toezicht
• Automatisering
Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

x

structureel

0

€

0

€

0

€

0

€

130.000

€

0

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2020

beperkt
uitvoerbaar

Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Een derde afbouwtraject is complexiteitsverhogend,
zowel voor de Belastingdienst als voor externe
marktpartijen die software ontwikkelen voor de
loonaangifte.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De incidentele kosten bedragen € 130.000. Er zijn geen
structurele kosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2020.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Beschrijving voorstel/regeling
Het huidige vlakke maximum van de arbeidskorting
wordt vervangen door een derde opbouwtraject. Het
nieuwe maximum ligt ca. € 365 hoger en wordt bereikt
bij het beginpunt van de afbouw van de arbeidskorting.
Interactie burgers/bedrijven
De regeling heeft voor de inkomensgroep tussen de
ongeveer € 20.000 en € 32.000 impact op de hoogte
van de aanslag. De communicatie hierover vindt plaats
via de reguliere kanalen.
10

IACK vanaf 0 euro en verhoogd
opbouwpercentage

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:

groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

beperkt
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
De berekening van de inkomensafhankelijke
combinatiekorting (IACK) verandert. De vaste voet bij
het drempelinkomen verdwijnt, maar de IACK bouwt
vanaf dat punt wel steiler op (met 11,45% in plaats van
6,159%). Uiteindelijk blijft de maximale totale IACK
onveranderd.
Interactie burgers/bedrijven
De communicatie over de maatregel vindt plaats via de
reguliere kanalen. Op de website wordt de wijziging van

de berekening IACK aangepast. Afhankelijk van de
inschatting van de omvang van de doelgroep vindt er
extra communicatie plaats bij de automatisch opgelegde
aanslagen 2019. Rond die aanslagen en rond de
definitieve aanslagen 2019 verwacht de
BelastingTelefoon meer vragen van belastingplichtigen.
Maakbaarheid systemen
Om te voorkomen dat de voorlopige aanslag 2019
(VA2019) en de definitieve aanslag 2019 (DA2019) uit
elkaar lopen, kan de vaste voet van de IACK in de
VA2019 worden behouden, maar wordt deze op € 0
gesteld. Het percentage van 6,159% kan dan worden
opgehoogd naar 11,45%. In de VA2019 betreft dit een
parameteraanpassing. De structuuraanpassing kan
vervolgens verwerkt worden in de DA2019. De
helpteksten van het aangifteprogramma worden
aangepast voor de VA2019 en de DA2019. De
toelichting op de papieren verzoeken VA2019 kan niet
meer worden aangepast, maar wel voor de DA2019.
Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De kosten voor de benodigde systeemaanpassingen zijn
beperkt en worden opgevangen binnen de bestaande
kaders. Er zijn geen structurele kosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.
11

Correctie box 2-tarief

Gevolgen:

Maakbaarheid systemen
De tariefwijzigingen kunnen tijdig als parameteraanpassingen in de systemen worden verwerkt.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:

groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2020
01 – 01 – 2021

jaaraanpassing

Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De kosten voor de noodzakelijke systeemaanpassingen
vallen binnen de jaaraanpassingen.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2020 en 1 januari
2021.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Vanwege de verlaging van de tarieven in de
vennootschapsbelasting wordt het tarief in box 2
gecorrigeerd van 25% naar 26,9% per 2021. Dit
gebeurt in twee stappen: met ingang van 2020 wordt
het tarief met 1,25%-punt gecorrigeerd naar 26,25%
en in 2021 wordt het tarief met 0,65%-punt nogmaals
gecorrigeerd naar 26,9%.
Interactie burgers/bedrijven
De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.

12

Toepassing heffingskortingen in de
inkomstenbelasting voor
buitenlandse belastingplichtigen

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie
Risico procesverstoringen:

x
groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

beperkt

verbieden, wordt dit ook geregeld voor de betreffende
buitenlandse belastingplichtigen die een onderneming
drijven met een vaste inrichting in Nederland. Dit geldt
niet voor de overige niet-kwalificerende buitenlandse
belastingplichtigen. Tot nog toe werd deze groep op
basis van een ruimere toepassing van EU-recht dit deel
van de kortingen wel toegekend. De groep die per 2019
het belastingdeel van de kortingen verliest, beloopt
ongeveer 11.000 personen. Er is samenhang met de
maatregel uit het Belastingplan 2018 waardoor vanaf
2019 in de loonbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen van buiten de landenkring geen recht meer
bestaat op het belastingdeel van de heffingskortingen
en voor buitenlandse belastingplichtigen van uit de
landenkring alleen nog op het belastingdeel van de
arbeidskorting. De impact van die maatregel is reeds
getoetst en wordt hier niet nogmaals in beeld gebracht.

Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De incidentele kosten voor interactie en automatisering
zijn beperkt en worden opgevangen binnen de
bestaande kaders. Er zijn geen structurele kosten.
Personele gevolgen
Niet van toepassing.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
Eindoordeel
De maatregel is uitvoerbaar.

Interactie burgers/bedrijven
De genoemde groep van 11.000 personen wordt
rechtstreeks benaderd met een brief. De betere
aansluiting van de loonheffing op de inkomstenbelasting
en goede voorlichting via de website kunnen tot een
beperkte afname van het belvolume leiden.
Maakbaarheid systemen
De aangiftemodellen inkomstenbelasting en de
behandelprogrammatuur moeten worden aangepast. De
aanpassingen worden in de definitieve aanslag 2019
verwerkt, maar niet meer in de voorlopige aanslag
2019.

uitvoerbaar

Handhaafbaarheid
De impact op handhaving is beperkt.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Beschrijving voorstel/regeling
Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen die
inwoner zijn van de Europese Economische Ruimte
(EER), BES of Zwitserland (hierna: landenkring) hebben
op basis van EU-recht in de inkomstenbelasting recht op
het belastingdeel van de arbeidskorting en de
inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). In
verband met bepalingen in (Nederlandse) belastingverdragen die discriminatie van vaste inrichtingen

Bijdrage complexiteitsreductie
Het onderscheid tussen binnen en buiten de landenkring
is complicerend. Daar staat tegenover dat er minder
discrepantie ontstaat tussen de loonheffing en
inkomstenbelasting waardoor het voorstel per saldo
bijdraagt aan complexiteitsreductie.

13

ZW-uitkering telt niet langer mee
voor hoogte arbeidskorting en IACK
voor zieken zonder werk

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie
Risico procesverstoringen:

x
groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2020

beperkt
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Uitkeringsgerechtigden met een werkeloosheidsuitkering
(WW) die ziek worden en een uitkering Ziektewet (ZW)
ontvangen hebben recht op arbeidskorting en eventueel
inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Als
gevolg daarvan treedt in de regel een substantiële netto
inkomensstijging op. Mensen die een ZW-uitkering
genieten en geen werk hebben, ervaren juist in de regel
juist een substantiële netto-inkomensdaling als zij zich
beter melden. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld

deze en vergelijkbare groepen ter zake van de ZWuitkering niet langer recht te geven op de arbeidskorting
en eventueel IACK. De maatregel gaat in per 1 januari
2020 en geldt alleen voor nieuwe ZWuitkeringsgerechtigden zonder dienstbetrekking. Wel
houden vrijwillig verzekerden voor de ZW ter zake van
de ZW-uitkering recht op de arbeidskorting en
eventueel IACK.
Interactie burgers/bedrijven
Mede gezien de overgangsregeling worden geen
gevolgen verwacht voor de interactie met
belastingplichtigen. Communicatie via de reguliere
kanalen, zoals de website, wordt aangepast.

binnen de jaaraanpassingen. Er zijn geen structurele
kosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2020.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Maakbaarheid systemen
De benodigde aanpassingen aan de aangifte
inkomstenbelasting kunnen tijdig worden verwerkt.
Handhaafbaarheid
Er is aanvullend toezicht nodig bij werkgevers met als
bijzonder aandachtspunt de toepassing van het
overgangsrecht. Dit is als foutgevoelig te kenmerken,
wat bij een boekenonderzoek zichtbaar kan worden.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Er is een kleine toename van complexiteit. Enerzijds
wordt de aangifte inkomstenbelasting ingewikkelder
voor degenen die geen gebruik maken van de
vooringevulde aangifte doordat de toepasselijkheid van
overgangsrecht moet worden uitgevraagd. Anderzijds
neemt de maatregel een voor uitkeringsgerechtigden
met een WW-uitkering moeilijk te begrijpen element
weg, namelijk dat zij arbeidskorting verliezen als ze zich
beter melden.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
Er zijn incidenteel beperkte kosten in verband met de
aanpassingen aan producten en systemen, deze vallen
14

Conserverende aanslag lijfrente en
pensioen

Gevolgen:

Maakbaarheid systemen
De toelichting in de migratieaangifte is aangepast.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:

groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

jaaraanpassing

Handhaafbaarheid
De jurisprudentie wordt reeds toegepast door de
Belastingdienst. Er is geen sprake van impact op het
werkproces.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De kosten van de benodigde aanpassingen vallen
binnen de jaaraanpassingen.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Het voorstel betreft de codificatie van antwoorden van
de Hoge Raad van 14 juli 2017 inzake de conserverende
aanslag die bij emigratie wordt opgelegd ter zake van
pensioen- en lijfrenteaanspraken. 1
Interactie burgers/bedrijven
Reeds opgelegde conserverende aanslagen worden niet
opengebroken. Communicatie vindt plaats via de
reguliere kanalen.
1

HR 14 juli 2017, nr. 17/01256, ECLI:NL:HR:2017:1324.
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Verkorten maximale looptijd
30%-regeling

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:
Uitvoeringskosten

groot/ gemiddeld / klein
incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

70.000

€

0

• Handhaving/toezicht

€

9 mln.

€

0

• Automatisering

€

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0
103

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

beperkt
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijkheid om
aan werknemers die tijdelijk buiten het land van
herkomst werken onder voorwaarden een forfaitaire
onbelaste vergoeding te geven in plaats van een
vergoeding van de werkelijke extra(territoriale) kosten
van die werknemers. Werkgevers mogen de
30%-regeling voor ingekomen werknemers maximaal
acht jaar toepassen.

Het voorstel verkort per 2019 de maximale looptijd van
de 30%-regeling voor ingekomen werknemers naar
maximaal vijf jaar. De wijziging geldt voor zowel nieuwe
als bestaande gevallen. De bestaande
overgangsregeling voor werknemers waarvoor op
31 december 2011 (maximale looptijd 10 jaar) de 30%regeling wordt toegepast, wordt beëindigd.
Er wordt een uitzondering gemaakt ten aanzien van de
schoolgelden voor internationale scholen voor het
schooljaar 2018/2019. Deze schoolgelden kunnen ook
na de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling
onbelast worden vergoed of verstrekt, mits deze
schoolgelden binnen de oorspronkelijke looptijd worden
vergoed of verstrekt.
Het voorstel heeft tot gevolg dat ook de periode dat
gekozen kan worden voor behandeling als partieel
buitenlands belastingplichtige voor de inkomstenbelasting per 2019 maximaal 5 jaar bedraagt. Ten slotte
wordt per 2019 ook voor de mogelijkheid om de
werkelijke extraterritoriale kosten onbelast te
vergoeden in de praktijk uitgegaan van een
maximumperiode van vijf jaar.

Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is gemiddeld.
Uitvoeringskosten
Er wordt uitgegaan van de volgende incidentele kosten:
in 2019 € 3,1 miljoen, in 2020 € 3 miljoen en in 2021
€ 3 miljoen. Er zijn geen structurele kosten.
Personele gevolgen
Er wordt uitgegaan van de volgende incidentele
personele inzet: in 2019 37 fte, in 2020 33 fte en in
2021 33 fte.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Interactie burgers/bedrijven
De invoering vergt interactie met inhoudingsplichtigen
en betrokken werknemers. De wijze van communicatie
zal zowel via de bestaande communicatiekanalen
plaatsvinden als via een brief.
Maakbaarheid systemen
De verkorting van de looptijd met drie jaar (maar niet
verder dan 1 januari 2019) moet per ingekomen
werknemer handmatig in de systemen worden
ingevoerd.
Handhaafbaarheid
De wetswijziging zal naar verwachting extra bezwaarprocedures tot gevolg hebben. Er wordt een projectgroep gevormd ter coördinatie van de werkstromen
betreffende dit onderwerp. Ook is tijdelijk meer toezicht
nodig in verband met het voorstel.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
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Verhogen maxima vrijwilligersregeling

Gevolgen:

Deze aanpassing geldt ook voor de Werkloosheidswet,
de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de
Ziektewet. Daartoe zijn ook wijzigingen opgenomen in
de Verzamelwet SZW 2019.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

Maakbaarheid systemen
Niet van toepassing.
Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.

groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

Interactie burgers/bedrijven
Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen
zoals de website Belastingdienst en het Handboek
Loonheffingen.

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De kosten voor de communicatieve aanpassingen vallen
binnen de jaaraanpassingen.

geen
uitvoerbaar

Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.

Beschrijving voorstel/regeling
Organisaties hoeven voor personen die bij hen als
vrijwilliger werkzaam zijn, geen belasting en premies in
te houden over de vergoedingen en verstrekkingen die
de vrijwilliger ontvangt als deze in totaal maximaal

Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

€ 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar
bedragen. Deze plafonds worden per 1 januari 2019
verhoogd tot € 170 per maand en € 1.700 per
kalenderjaar.
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Verhogen verlaagde btw-tarief

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

x

Bijdrage complexiteitsreductie
Risico procesverstoringen:

nvt
groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

jaaraanpassing
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Voorgesteld wordt om met ingang van 1 januari 2019
het verlaagde btw-tarief te verhogen van 6% naar 9%.
Interactie burgers/bedrijven
Burgers en bedrijven krijgen direct of indirect te maken
met de verhoging van het verlaagde btw-tarief.
Ondernemers die in de bedrijfsvoering te maken hebben
met het verlaagde btw-tarief moeten de administratie
(boekhoudprogramma’s, factureringsprogramma, e.d.)
aanpassen, zodat zij het nieuwe btw-tarief van 9%

correct kunnen toepassen en afdragen. De
communicatie over de wijziging richting ondernemers
vindt plaats via de reguliere kanalen, dit zal ook in het
Engels gebeuren. Om het bedrijfsleven voldoende tijd te
gunnen de verhoging van het verlaagde btw-tarief te
implementeren, is de communicatie tijdig gestart.

Uitvoeringskosten
De kosten voor de noodzakelijke systeemaanpassingen
vallen binnen de jaaraanpassingen.

Maakbaarheid systemen
Het gaat om een parameterwijziging binnen het
heffingsproces voor de btw. Deze kan in de
geautomatiseerde systemen van de Belastingdienst
worden doorgevoerd. Het voorstel is uitvoerbaar voor
de Belastingdienst indien een invoeringsperiode van
tenminste drie maanden na een onomkeerbaar besluit
van het kabinet tot wijziging van een btw-tarief in een
ander bestaand btw-tarief in acht wordt genomen. Het
bedrijfsleven heeft mogelijk langere tijd nodig.

Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.

Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.

Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Zoals aangegeven in de parameterbrief 1 is na het
doorvoeren van deze tariefverhoging een aanpassing
van de tariefpercentages tot 1 oktober 2022 niet meer
mogelijk binnen de huidige automatiseringssystemen.
Handhaafbaarheid
Een tariefsverhoging geeft een (lichte) verhoging van
het handhavingsrisico. Daar staat tegenover dat het
tariefverschil tussen het verlaagde en normale btwtarief wordt verkleind. Op voorhand is echter niet in te
schatten hoe groot het risico zal zijn.
Fraudebestendigheid
De verhoging van het verlaagde btw-tarief werkt
mogelijk btw-carrouselfraude in de hand: het loont nu
meer om in een keten een ploffer te gebruiken. Op
voorhand is echter niet in te schatten hoe groot het
risico zal zijn.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen bij de Belastingdienst is
klein.

1

Bijlage bij Tweede Kamer 2016-2017, 31 066, nr. 352.
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Verruimen Nederlandse
btw-sportvrijstelling

Gevolgen:

onder andere tot gevolg dat de ter beschikkingstelling
van sportaccommodaties aan derden door een nietwinstbeogende instelling onder de btw-sportvrijstelling
komt te vallen.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie
Risico procesverstoringen:

x
groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

geen
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Het Hof van Justitie van de EU heeft in een arrest uit
2013 (Bridport and West Dorset Golf Club), geoordeeld
dat de btw-sportvrijstelling niet is beperkt tot
sportgerelateerde prestaties door niet-winstbeogende
sportorganisaties aan leden. Deze uitspraak noodzaakt
tot aanpassing van de btw-sportvrijstelling in de
Nederlandse wetgeving. De btw-sportvrijstelling moet
worden verruimd zodat deze ook van toepassing is op
sportgerelateerde prestaties door niet-winstbeogende
sportorganisaties aan niet-leden. Deze aanpassing heeft

Het Hof van Justitie van de EU heeft in een ander arrest
uit 2017 (Bridge Union) het begrip ‘sport’ nader
ingevuld door te oordelen dat de sportvrijstelling slechts
ziet op activiteiten die worden gekenmerkt door een niet
te verwaarlozen lichamelijke component. Dit arrest
vereist geen tekstuele wijzigingen in de Wet OB 1968.
Wel zal deze invulling van het begrip ‘sport’ worden
opgenomen in de toelichting bij de wijziging die is
ingegeven door arrest Bridport and West Dorset Golf
Club.

Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
Er zijn geen incidentele of structurele uitvoeringskosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
Eindoordeel
De maatregel is uitvoerbaar.

Interactie burgers/bedrijven
De maatregel raakt gemeenten en sportverenigingen/stichtingen. In de huidige situatie is de ter
beschikkingstelling van sportaccommodaties btw-belast
(6%) en heeft de gemeente c.q. sportstichting recht op
aftrek van voorbelasting. Na invoering van de maatregel
kwalificeert de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties door niet-winstbeogende instellingen
voortaan als een btw-vrijgestelde prestatie zonder een
recht op aftrek van voorbelasting.
Maakbaarheid systemen
Niet van toepassing.
Handhaafbaarheid
Door de verruiming van de vrijstelling zal een deel van
de huidige discussies over de ter beschikkingstelling van
sportaccommodaties eindigen. Tegelijkertijd voorziet de
Belastingdienst nieuwe interpretatievraagstukken en
discussies. De verwachting is daarom dat de
handhavingsinspanning voor de Belastingdienst
ongewijzigd blijft.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
De complexiteit neemt in beperkte mate af.
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Aanpassing van de regeling
belastingrente voor de inkomstenbelasting

Gevolgen:

Interactie burgers/bedrijven
Aangezien deze maatregel een formalisering is van de
praktijk sinds het belastingjaar 2014 wordt er geen
aanvullende impact verwacht op de interactiekanalen.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie
Risico procesverstoringen:

x
groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

beperkt
uitvoerbaar

Maakbaarheid systemen
De benodigde aanpassing aan de systemen kan tijdig
worden verwerkt.
Handhaafbaarheid
De verwachting is dat deze maatregel geen aanvullende
impact heeft op de handhaafbaarheid omdat de
bestaande praktijk in de wet wordt vastgelegd.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Aangezien de praktijk die voor de belastingjaren vanaf
2014 is gehanteerd wordt bestendigd, draagt deze
maatregel bij aan complexiteitsreductie.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De kosten voor de benodigde systeemaanpassing zijn
beperkt en worden opgevangen binnen de bestaande
kaders. Er zijn geen structurele kosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.

Beschrijving voorstel/regeling
Het voorstel is om de praktijk die de Belastingdienst
voor de belastingjaren 2014 tot en met 2017 heeft
toegepast in de wet vast te leggen om bij aangiften
inkomstenbelasting die in de maand april zijn gedaan en
dus tijdig zijn ingediend, geen belastingrente in
rekening te brengen.

Eindoordeel
De maatregel is uitvoerbaar.
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Aanpassing van de regeling
belastingrente voor de erfbelasting

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie
Risico procesverstoringen:

x
groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

beperkt
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Voorgesteld wordt om voor aanslagen erfbelasting geen
belastingrente in rekening te brengen als de
(voorlopige) aanslag erfbelasting wordt vastgesteld
overeenkomstig een tijdig ingediend verzoek om een
voorlopige aanslag of een tijdig ingediende aangifte.
Bij beleidsbesluit 1 is goedgekeurd dat tijdelijk geen
belastingrente in rekening wordt gebracht bij aanslagen
erfbelasting voor overlijdens vanaf 1 januari 2017. Op
Besluit van 19 maart 2018, nr. 2018-25029.

dit moment (augustus 2018) is nog niet bepaald
wanneer de goedkeuring in het beleidsbesluit wordt
ingetrokken. Indien de goedkeuring op 1 januari 2019
nog niet is ingetrokken, is deze vanaf dat moment
alleen nog noodzakelijk voor gevallen waarin niet tijdig
aangifte (of een tijdig verzoek) wordt gedaan of wordt
afgeweken van de aangifte.

Invoeringsmoment
Het voorstel is uitvoerbaar per: 1 januari 2019. Indien
het besluit op dat moment nog niet is ingetrokken,
verliest dat zijn belang voor de categorie
belastingplichtigen die de aangifte of het verzoek om
een voorlopige aanslag erfbelasting tijdig heeft
ingediend.

Interactie burgers/bedrijven
De ervaring leert dat belastingplichtigen het niet
begrijpen dat zij bij een tijdig ingediende aangifte (of
een tijdig ingediend verzoek) waarvan de aanslag
conform aangifte wordt opgelegd toch rente in rekening
gebracht krijgen. Zij ervaren dit als onredelijk. Dit
veroorzaakt bezwaarschriften, waar de Belastingdienst
met de huidige regelgeving niet aan tegemoet kan
komen. De voorgestelde wijziging lost dit op en
vergemakkelijkt de dienstverlening.

Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Maakbaarheid systemen
De wijziging kan tijdig worden verwerkt in de systemen.
Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Het voorstel leidt tot een geringe complexiteitsreductie.
De oude regeling was ingewikkeld en voor (een aantal)
belastingplichtigen moeilijk te accepteren. Het voorstel
lost dit op.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De kosten voor de systeemaanpassingen vallen binnen
de bestaande kaders.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.

1
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Compensatie (ex-)ondernemers
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004

Gevolgen:

kan een compensatie voor teruggevorderde toeslagen
worden aangevraagd. De compensatie wordt berekend
door het papieren inkomen buiten beschouwing te laten
van het toetsingsinkomen.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

x

Bijdrage complexiteitsreductie
Risico procesverstoringen:

x
groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

940.000

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

15

fte incidenteel

0

fte structureel

01– 01 – 2019

geen
uitvoerbaar

Beschrijving regeling
Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer
wordt voorgesteld om te voorzien in een compensatieregeling voor (ex-)ondernemers die in de berekeningsjaren 2014-2016 te maken hebben gehad met
terugvordering van toeslagen als gevolg van een
zogenoemd papieren inkomen. Dit papieren inkomen
was ontstaan na omzetting van een renteloze lening op
grond van gemeentelijke bijstandverlening zelfstandigen
(Bbz 2004) naar een bedrag om niet. Met de regeling

Interactie burgers/bedrijven
Het betreft een beperkte groep ondernemers. De
Belastingdienst beschikt niet over gegevens van
potentieel belanghebbenden. Ondernemers die het
betreft kunnen een schriftelijk verzoek tot compensatie
bij de Belastingdienst indienen onder overlegging van
de Bbz-beschikking van de omzetting van de renteloze
lening in een bedrag om niet en de jaaropgave. In een
aantal gemeenten zijn ondernemers gecompenseerd via
de bijzondere bijstand. De compensatieregeling houdt
hier geen rekening mee. Gemeenten die gecompenseerd hebben, kunnen bij de Belastingdienst een
verzoek om informatie doen als zij de compensatie
willen terugvorderen.

Uitvoeringskosten
De incidentele kosten bedragen € 940.000.
Personele gevolgen
Incidenteel is 15 fte nodig voor de handmatige
verwerking van de aanvragen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019. Aanvragen
kunnen tot uiterlijk 31 december 2019 worden gedaan.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Maakbaarheid systemen
Het betreft een handmatig proces. De beoordeling van
de aanvragen vindt plaats aan de hand van de
gemeentelijke Bbz-beschikking en de jaaropgave.
Handhaafbaarheid
De regeling is handhaafbaar. Wel dient rekening te
worden gehouden met hernieuwde bezwaar- en
beroepsprocedures van ondernemers die niet in
aanmerking komen voor de compensatieregeling.
Fraudebestendigheid
De regeling is fraudebestendig. Aanvragers moeten een
beschikking en een jaaropgave van de gemeente
overleggen waarmee hun renteloze Bbz-lening is
omgezet in een bedrag om niet. Bij twijfel over de
echtheid en juistheid wordt de beschikking bij de
betreffende gemeente geverifieerd.
Bijdrage complexiteitsreductie
De regeling betekent naar zijn aard een tijdelijke
toename van de complexiteit.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
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Structureel verlagen tarieven
algemene bestedingsbelasting Saba
en Sint Eustatius

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:

incidenteel

structureel

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.

Uitvoeringskosten
Er zijn geen incidentele of structurele kosten.

• Dienstverlening

Personele gevolgen:

Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.

Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.

groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

Maakbaarheid systemen
Niet van toepassing.

0

fte incidenteel

0

fte structureel

Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

01 – 01 – 2019

geen
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
In 2011 is een tijdelijk verlaagd tarief ingevoerd voor de
algemene bestedingsbelasting (ABB) van 2% voor Saba
en Sint Eustatius. Die verlaging wordt nu definitief.
Interactie burgers/bedrijven
Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.
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Aanpassing vaste boekenprijs

Gevolgen:

vaste boekenprijs een extra mogelijkheid voor
prijswijzigingen opgenomen, zodat de uitgevers en
importeurs in staat zijn om hun boekenprijzen te
verhogen conform de btw-verhoging.

geen

Interactie burgers/bedrijven
Het voorstel raakt de interactie tussen de
Belastingdienst en burgers/bedrijven niet.
Interactie burgers/bedrijven

nvt

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:

Maakbaarheid systemen
Niet van toepassing.
Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.

geen

Uitvoeringskosten

incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 - 01 - 2019

geen
uitvoerbaar

Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Er is geen risico op procesverstoringen.
Uitvoeringskosten
Er zijn geen incidentele of structurele kosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.

Beschrijving voorstel/regeling
De Wet op de vaste boekenprijs verplicht uitgevers en
importeurs van boeken in de Nederlandse en Friese taal
en van bladmuziekuitgaven een vaste prijs te hanteren
voor hun uitgaven. Het toezicht op de naleving van de
Wet op de vaste boekenprijs ligt bij het Commissariaat
voor de Media.

Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Bij de vaststelling van de huidige vaste boekenprijs is
geen rekening gehouden met de verhoging van het
verlaagde btw-tarief. Om te voorkomen dat de
verhoging van het verlaagde btw-tarief bij de
ondernemers gaat drukken, wordt in de Wet op de
24

