UITVOERINGSTOETSEN FISCALE
VERGROENINGSMAATREGELEN 2019
INHOUDSOPGAVE
De uitvoeringstoetsen staan in de volgorde waarin de diverse maatregelen in de
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel worden gepresenteerd.
Leeswijzer
Horizonbepaling EIA en MIA/Vamil
Aanpassing tarief Energie-investeringsaftrek
Forfaitaire bijtelling ter beschikking gestelde fiets van de zaak
Afschaffen teruggaafregeling in de Wet BPM 1992 voor taxi’s en openbaar vervoer
Versterking milieudifferentiatie belasting zware motorrijtuigen (Eurovignet)
Aanpassing Wet uitwerking Autobrief II
Schuif van elektriciteit naar aardgas
Verlagen belastingvermindering energiebelasting
Verhogen tarief afvalstoffenbelasting
Verminderen van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen
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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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Horizonbepaling EIA en MIA/Vamil

Gevolgen:

verlengd voor een periode van vijf jaar. De nieuwe
vervaldatum wordt 1 januari 2024.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven
Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.
Maakbaarheid systemen
Niet van toepassing.

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:
Uitvoeringskosten

Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.

groot / gemiddeld / klein
incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

geen
uitvoerbaar

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

Beschrijving voorstel/regeling
Aan de Energie-Investeringsaftrek (EIA), de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving
milieu-investeringen (Vamil) is een horizonbepaling
gekoppeld. Dit betekent dat aan de hand van een
evaluatie dient te worden bepaald of de regelingen
gecontinueerd of afgeschaft worden. Zonder wettelijke
verlenging lopen deze regelingen af per 1 januari 2019.
Op basis van de recent afgeronde evaluaties van de EIA
en MIA/VAMIL wordt voorgesteld om alle regelingen te
continueren na 1 januari 2019. De huidige wettelijke
bepalingen veranderen niet, maar worden enkel
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Aanpassing tarief Energieinvesteringsaftrek

Gevolgen:

Maakbaarheid systemen
De wijziging kan tijdig in de diverse systemen van de
aangiftemiddelen inkomstenbelasting en
vennootschapsbelasting worden verwerkt.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

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:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

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
en communicatie vallen binnen de jaaraanpassingen.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
Eindoordeel
De maatregel is uitvoerbaar.

uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Naar aanleiding van de bevindingen in de recente
evaluatie van de Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt
voorgesteld om het aftrekpercentage van de EIA aan te
passen van 54,5% naar 45%.
Interactie burgers/bedrijven
Bedrijven moeten bij gebruik van de EIA het aangepaste
aftrekpercentage toepassen in de winstaangifte. De
communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.
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Forfaitaire bijtelling ter beschikking
gestelde fiets van de zaak

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
0

structureel

• Dienstverlening

€

• Handhaving/toezicht

€

460.000

€

• Automatisering

€

250.000

€

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

€

0
320.000
0
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fte incidenteel

4

fte structureel

01 – 01 – 2020

middelgroot
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Het voorstel regelt vanaf 1 januari 2020 een forfaitaire
vaststelling van de waarde van het privévoordeel van de
fiets van de zaak. Op dit moment zijn in de fiscale
wetgeving geen specifieke bepalingen opgenomen over
de wijze waarop de waarde (in het economische
verkeer) van dat privévoordeel moet worden bepaald.
In de praktijk wordt het ontbreken van een eenvoudige
methode om de waarde van dit privévoordeel te
bepalen gezien als een belemmering om een fiets van
de zaak ter beschikking te stellen. De voorgestelde

waardering vormt een vereenvoudiging van de huidige
waarderingsmethode.

een structurele personele inzet van 4 fte voor
vooroverleg en toezicht.

Het privévoordeel van de fiets wordt gesteld op 7% van
de waarde (consumentenadviesprijs) van de fiets.

Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2020.

Interactie burgers/bedrijven
De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.
De toelichtingen op de website en in de aangiftesoftware voor de inkomstenbelasting worden aangepast.
Daarnaast wordt het Handboek loonheffingen
aangepast.

Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Maakbaarheid systemen
De wijzigingen kunnen tijdig in de systemen voor de
inkomstenbelasting worden verwerkt. De systemen voor
de loonheffingen behoeven geen aanpassing.
Handhaafbaarheid
Er wordt een toename van vooroverleg verwacht.
Daarnaast vereist toezicht een grotere capaciteit. De
Belastingdienst acht de regeling handhaafbaar.
Fraudebestendigheid
In vergelijking met de huidige situatie treden nauwelijks
gevolgen op voor de fraudebestendigheid.
Bijdrage complexiteitsreductie
Het voorstel draagt bij aan complexiteitsreductie, want
de forfaitaire waardering is eenvoudiger dan de huidige
complexe berekening van de waarde in het economische
verkeer.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De incidentele kosten voor de automatisering bedragen
€ 250.000. De incidentele kosten voor vooroverleg
bedragen € 460.000. De structurele kosten voor
vooroverleg en toezicht bedragen € 320.000.
Personele gevolgen
De maatregel vergt een incidentele personele inzet van
6 fte voor vooroverleg. Daarnaast vergt de maatregel
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Afschaffen teruggaafregeling in de
Wet BPM 1992 voor taxi’s en
openbaar vervoer

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

hierdoor een deel van de terugontvangen bpm
terugbetalen aan de Belastingdienst.

Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.

Interactie burgers/bedrijven
Naast de taxiondernemers raakt deze maatregel ook
ondernemers die het zogenoemde contractvervoer of
doelgroepenvervoer verzorgen.

Uitvoeringskosten
Afschaffing leidt tot incidentele kosten ter grootte van
totaal € 450.000. De afname van de handhavingsinspanning en van het telefonievolume, leidt op termijn
tot een structurele besparing van totaal € 480.000.

Communicatie voor de doelgroep vindt plaats via de
reguliere kanalen van de Belastingdienst.
Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

x

Bijdrage complexiteitsreductie

x

Risico procesverstoringen:

groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

Incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€ -30.000

• Handhaving/toezicht

€

450.000

€ -450.000

• Automatisering

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

€

0

7

fte incidenteel

-7,5

fte structureel

01 – 01 – 2020

beperkt
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
De mogelijkheid om bpm terug te vragen voor
personenauto’s die geheel of nagenoeg geheel worden
ingezet voor het verrichten van openbaar vervoer of
taxivervoer wordt afgeschaft.
Ook na de afschaffing van deze teruggaaf zal de
driejaarstermijn blijven gelden. Een ondernemer die
binnen drie jaar na de teruggaaf niet meer aan de
voorwaarden voor de teruggaaf bpm voldoet, moet

Voorafgaand aan de afschaffing zal door de
ondernemers vaker een beroep gedaan worden op de
dienstverlening van de Belastingdienst. Het
telefonievolume neemt hierdoor toe. Op termijn zal door
de afschaffing minder vaak een beroep gedaan worden
op de dienstverlening van de Belastingdienst. Het
telefonievolume zal daarom structureel afnemen.
Maakbaarheid systemen
De benodigde aanpassing in het geautomatiseerde
systeem kan tijdig worden verwerkt.
Handhaafbaarheid
Door de afschaffing wordt de handhaving op de bpm
vergemakkelijkt. Het toezicht op het 90%-criterium dat
gericht was op zowel bpm-teruggaaf taxi als
mrb-taxivrijstelling, zal na de afschaffing ten behoeve
van de mrb in stand blijven. Het massale toezicht op de
bpm-teruggaaf op basis van de mutaties in het
kentekenregister zal wel geleidelijk afgebouwd worden
en zal na de driejaarstermijn volledig stoppen.

Personele gevolgen
Afschaffing van deze regeling leidt op termijn tot een
structurele besparing van 7 fte in het toezicht en een
structurele besparing van 0,5 fte in de dienstverlening.
Door de zogenaamde doorschuifregeling zal in de eerste
drie jaren deze structurele besparing slecht deels
worden gerealiseerd.
Voorafgaand aan de afschaffing zal de capaciteit worden
opgeschaald. Dit leidt tot een toename van in totaal 7
fte voor administratieve werkzaamheden. Voor
dienstverlening wordt 0,1 fte extra ingezet in 2019.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2020.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Door het verwachte anticipatiegedrag zal voorafgaand
aan afschaffing het aantal teruggaafverzoeken
toenemen met 20% in het jaar 2018 (1.000 verzoeken)
en een toename met 30% in het jaar 2019 (1.500
verzoeken). Deze toename zal leiden tot een stijging
van de handhavingsinspanning.
Fraudebestendigheid
Door afschaffing wordt de fraudebestendigheid
verbeterd.
Bijdrage complexiteitsreductie
Door de afschaffing neemt de complexiteit af.
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Versterking milieudifferentiatie
belasting zware motorrijtuigen
(Eurovignet)

Gevolgen:

Voor deze twee groepen geldt dus tot die datum
geen tariefsverhoging.
•

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

x

Risico procesverstoringen:
Uitvoeringskosten

groot / gemiddeld / klein
incidenteel

• Dienstverlening

€

• Handhaving/toezicht
• Automatisering
Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

structureel

0

€

0

€

0

€

0

€

100.000

€

0

0

fte incidenteel

0

fte structureel

1 juli 2019

beperkt
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
In de Wet belasting zware motorrijtuigen (bzm) worden
de tarieven aangepast als gevolg van een wijziging van
het Eurovignetverdag. Er komen afzonderlijke tarieven
voor alle EURO-klassen.
•

Voor de tarieven tot en met EURO IV gaan de
maximumtarieven van de Eurovignetrichtlijn gelden.

•

Tot 1 januari 2020 geldt voor EURO V en VI en
schoner het huidige tarief voor EURO II en schoner.

Vanaf 1 januari 2020 wordt het tarief voor EURO V
iets verhoogd, het tarief voor EURO VI en schoner
blijft op het huidige niveau.

De inwerkingtreding van deze aanpassing gebeurt bij
koninklijk besluit en is afhankelijk van het moment
waarop de ratificatie van het protocol tot wijziging van
het Eurovignetverdrag is afgerond. De inwerkingtreding
is in ieder geval niet voor 1 juli 2019.
Interactie burgers/bedrijven
Het voorstel heeft een geringe impact op de (massale)
interactie met belastingplichtigen. De bzm-tarieven op
de website van de Belastingdienst en brochures,
formulieren en andere documenten moeten worden
aangepast. Het is van belang dat in de toelichting bij de
aangifte duidelijk wordt opgenomen dat de Euroklasse
vermeld staat in – of, indien niet bekend, aan de hand
van de datum Eerste Toelating van het voertuig kan
worden afgeleid uit 1 – het openbaar raadpleegbare
kentekenregister (https://ovi.rdw.nl/).
Maakbaarheid systemen
Het aantal EURO-klassen blijft ongewijzigd, nl. zeven.
Het voorstel wijzigt het aantal tarieven van drie naar
zeven (tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe
tarieven is voor bepaalde EURO-klassen eenzelfde tarief
van toepassing). In de systemen van de Belastingdienst
moeten de tarieven worden aangepast en moet het
aantal tarieven worden uitgebreid. Ook het
EVN(eurovignet)-systeem ten behoeve van Toezicht
moet worden aangepast. Het betreft parameteraanpassingen met een verwerkingstijd van drie
maanden. Daarnaast moet een systeemaanpassing
plaatsvinden ten behoeve van de controle op de
juistheid van de aangegeven Euroklasse.

maanden nodig om de tarieven aan te passen en te
testen.
Handhaafbaarheid
Het aantal tarieven neemt toe evenals het verschil
tussen de tarieven. Dat kan gevolgen hebben voor het
aangiftegedrag en voor het aantal op te leggen
naheffingsaanslagen. De Belastingdienst heeft reeds
toegang tot de gegevens in het kentekenregister en
toetst de aangifte aan die gegevens.
Fraudebestendigheid
Het voorstel heeft geen gevolgen voor de
fraudebestendigheid.
Bijdrage complexiteitsreductie
De Wet belasting zware motorrijtuigen wordt
ingewikkelder, het aantal tarieven stijgt van 3 naar 7.
Deze wijziging draagt niet bij aan complexiteitsreductie.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De incidentele kosten voor aanpassing van de
geautomatiseerde systemen bedragen € 100.000. Er
zijn geen structurele kosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 juli 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

De aanpassing van de tarieven voor alle verkoopkanalen
(online of verkooppunten bij bijvoorbeeld tankstations)
verloopt via het bedrijf AGES. Ook AGES heeft drie
1
Voor vrachtwagens met de aantekening ‘Enhanced
Environmental Vehicle’ (EEV)betekent dit toepassing van het
tarief EURO-V-klasse.
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Aanpassing Wet uitwerking
Autobrief II

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:
incidenteel

structureel

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Beslag portfolio:
Eindoordeel:

Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.

• Dienstverlening

Invoering mogelijk per:

Maakbaarheid systemen
Het uitstel van de inwerkingtreding creëert tijd voor de
afronding van de noodzakelijke automatisering.

geen

Uitvoeringskosten

Personele gevolgen:

Interactie burgers/bedrijven
De communicatie over de maatregel is meegelopen in
de publiciteit rond de 21e Halfjaarsrapportage
Belastingdienst. Op het moment van daadwerkelijke
introductie van de mrb-toeslag vindt de verdere
communicatie plaats via de reguliere kanalen.

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

geen
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting
(MRB) per 1 januari 2019 waardoor de mrb-toeslag voor
vervuilende dieselauto’s niet in werking treedt op
1 januari 2019 maar op een nader te bepalen tijdstip
(bij koninklijk besluit te bepalen). Reden is dat de
noodzakelijke automatisering niet op tijd gereed is. De
verwachting is nu dat de automatisering per 1 januari
2020 beschikbaar is en de maatregel met ingang van
die datum alsnog in werking kan treden.

Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Er is geen risico op procesverstoringen.
Uitvoeringskosten
De met de invoering van de mrb-toeslag voor
vervuilende dieselauto’s samenhangende kosten zijn
reeds in beeld gebracht bij het oorspronkelijke
wetsvoorstel en veranderen niet als gevolg van dit
voorstel.
Personele gevolgen
De met de invoering van de mrb-toeslag voor
vervuilende dieselauto’s samenhangende personele
gevolgen zijn reeds in beeld gebracht bij het
oorspronkelijke wetsvoorstel en veranderen niet als
gevolg van dit voorstel.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.
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Schuif van elektriciteit naar aardgas

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

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:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

jaaraanpassing
uitvoerbaar

genoemde energiebelastingtarieven. De communicatie
vindt plaats via de reguliere kanalen.
Maakbaarheid systemen
De wijzigingen kunnen tijdig in de systemen worden
verwerkt.
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 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Beschrijving voorstel/regeling
De energiebelastingtarieven van de eerste schijf voor
aardgas (0-170.000 m3), van het zogenoemde
blokverwarmingstarief en van de eerste schijf van de
verlaagde aardgastarieven voor de glastuinbouw
worden verhoogd. Het energiebelastingtarief van de
eerste schijf voor elektriciteit (0-10.000 kWh) wordt
verlaagd. Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2019.
Interactie burgers/bedrijven
Energieleveranciers, burgers en bedrijven krijgen via de
energierekening te maken met de wijziging van de
11

Verlagen belastingvermindering
energiebelasting

Gevolgen:

Maakbaarheid systemen
De wijzigingen kunnen tijdig in de systemen worden
verwerkt.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:
Uitvoeringskosten

Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.

groot / gemiddeld / klein
incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

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.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

jaaraanpassing
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
De belastingvermindering in de energiebelasting wordt
per 1 januari 2019 met € 51 verlaagd van € 308,54
naar € 257,54.
Interactie burgers/bedrijven
Energieleveranciers, burgers en bedrijven krijgen via de
energierekening te maken met de verlaging van de
belastingvermindering. De communicatie vindt plaats
via de reguliere kanalen.
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Verhogen tarief afvalstoffenbelasting

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:
Uitvoeringskosten

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

0

• Handhaving/toezicht

€

0

€

0

• Automatisering

€

0

€

0

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

Maakbaarheid systemen
De wijzigingen kunnen tijdig in de systemen worden
verwerkt.
Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.

groot / gemiddeld / klein
incidenteel

Interactie burgers/bedrijven
De houders van de inrichtingen waarin afvalstoffen
worden gestort of bepaalde afvalstoffen mogen worden
verbrand, krijgen te maken met de verhoging van de
tarieven. De communicatie vindt plaats via de reguliere
kanalen.

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

jaaraanpassing
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
In de afvalstoffenbelasting (ASB) wordt het tarief voor
het storten en het tarief voor het verbranden van
afvalstoffen verhoogd per 1 januari 2019. Het tarief
voor storten en verbranden blijft daarbij uniform. Ook
wordt via een wijziging van het Belastingplan 2018 het
tarief voor de overbrenging van afvalstoffen op
hetzelfde niveau gebracht. Voor de gevolgen van de
invoering van de heffing van ASB bij verwijdering buiten
Nederland wordt verwezen naar de betreffende
uitvoeringstoets bij het Belastingplan 2018.

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 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.
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Verminderen van de verhuurderheffing voor verduurzaming van
huurwoningen

Gevolgen:

Nederland (RVO). Na beschikking door de RVO kunnen
belastingplichtigen de vermindering opgeven bij de
jaarlijkse aangifte voor de verhuurderheffing.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

x

Bijdrage complexiteitsreductie

x

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:

0

fte incidenteel

0

fte structureel

koninklijk besluit, streven
is 01 – 01 – 2019

geen
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Er wordt een nieuwe heffingsvermindering geïntroduceerd voor de verduurzaming van de bestaande
woningvoorraad. Deze is afhankelijk van de mate van
verduurzaming en bedraagt tussen de € 3.000 en
€ 10.000 per woning.
Interactie burgers/bedrijven
Belastingplichtigen dienen de heffingsvermindering aan
te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend

Maakbaarheid systemen
De extra heffingsvermindering kan worden ingevuld bij
de huidige vraag rondom de investeringsverklaringen in
de aangifte verhuurderheffing, het aangifteprogramma
hoeft derhalve niet te worden aangepast.
Handhaafbaarheid
Conform de huidige heffingsverminderingen ontvangt de
Belastingdienst van de RVO een overzicht van toegekende beschikkingen met het bedrag van de heffingsverminderingen. Dit overzicht wordt gebruikt als contrainformatie in het proces van de verhuurderheffing.
Fraudebestendigheid
Door de beschikking van de RVO en het gebruik van
contra-informatie door de Belastingdienst is deze
maatregel fraudebestendig.
Bijdrage complexiteitsreductie
De maatregel levert een extra heffingsvermindering op
en draagt daarmee niet bij aan complexiteitsreductie.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is laag aangezien de
nieuwe heffingsvermindering ingepast kan worden in de
huidige systematiek van de aangifte.
Uitvoeringskosten
Er zijn geen incidentele of structurele uitvoeringskosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
Invoeringsdatum wordt bepaald bij koninklijk besluit,
streven is 1 januari 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.
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