UITVOERINGSTOETSEN OVERIGE FISCALE MAATREGELEN 2019
INHOUDSOPGAVE
De uitvoeringstoetsen staan in de volgorde waarin de diverse maatregelen in de
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel worden gepresenteerd.
Leeswijzer
Technische aanpassingen fiscale begrenzingen verplichte beroeps- en
bedrijfstakpensioenregelingen
Verlenging geldigheidsduur vrijstelling pleegvergoedingen
Verwerken van kentekengegevens in het kader van de motorrijtuigenbelasting
Vier invorderingsmaatregelen tegen verhaalsconstructies
Overtredersbegrip in de fiscaliteit
Aanpassing afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland
Naamswijzigingen voor departementen en aanduidingen van bewindspersonen
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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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Technische aanpassingen fiscale
begrenzingen verplichte beroeps- en
bedrijfstakpensioenregelingen

Gevolgen:

geen

Interactie burgers/bedrijven

nvt

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:

Interactie burgers/bedrijven
Niet van toepassing.
Maakbaarheid systemen
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:

•

volzin zijn. Dit wordt met terugwerkende kracht tot
1 januari 2015 aangepast.
De in artikel 3.18, vijfde lid, onderdeel d, van de
Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen delegatiebevoegdheid wordt met ingang van 1 januari 2019
aangepast. Dit gebeurt in het licht van de
aanpassing bij eindejaarsbesluit van artikel 11d van
het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 ten
behoeve van de maatregel ter zake van de verlaging
van het pensioengevend inkomen als gevolg van
zwangerschap of bevalling.

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

geen
uitvoerbaar

Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Er is geen risico op procesverstoringen.
Uitvoeringskosten
Er zijn geen uitvoeringskosten.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.

Beschrijving voorstel/regeling
De volgende maatregelen uit het wetsvoorstel Overige
fiscale maatregelen 2019 hebben geen impact op de
Belastingdienst.
• De in artikel 3.18, vijfde lid, onderdeel a, van de
Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen
delegatiebevoegdheid ziet in strijd met de bedoeling
van de wetgever alleen op artikel 18a, zevende lid,
onderdeel a, tweede volzin, van de Wet
loonbelasting 1964. Dit moet eerste en tweede

Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

5

Verlenging geldigheidsduur
vrijstelling pleegvergoedingen

Gevolgen:

Interactie burgers/bedrijven
Pleegouders worden over de verlenging van de
vrijstelling van pleegvergoedingen geïnformeerd via
Pleegzorg Nederland en andere kanalen.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

nvt

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:

Maakbaarheid systemen
Het verlengen van de vrijstelling is een continuering van
de bestaande situatie. Er zijn geen wijzigingen nodig in
de aanvraag voorlopige aanslag, de aangifte en de
definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting.
Eventuele aanpassingen in dialoogondersteuning en
website lopen mee in regulier onderhoud.

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

geen
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
De horizonbepaling die ziet op de vrijstelling van pleegvergoedingen wordt met een jaar verlengd tot
1-1-2020. Met de vrijstelling wordt voorkomen dat bij
het bieden van pleegzorg aan meer dan drie kinderen
een onderzoek zou moeten worden ingesteld of er
sprake is van een bron van inkomen.

Handhaafbaarheid
De vrijstelling draagt positief bij aan de handhaafbaarheid van de regeling.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
De instandhouding van de vrijstelling draagt bij aan
complexiteitsreductie.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
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.
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Verwerken van kentekengegevens in
het kader van de motorrijtuigenbelasting

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

x

Bijdrage complexiteitsreductie
Risico procesverstoringen:

x
groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten

incidenteel
€

• Handhaving/toezicht

€

500.000

€ 200.000

• Automatisering

€

380.000

€ 110.000

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0

structureel

• Dienstverlening

€

0

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

beperkt

Interactie burgers/bedrijven
De doelgroep van de controle MRB betreft de houders
van kentekens die gebruik maken van de
schorsingsregeling, de handelaarsregeling of de
oldtimerregeling.
Het vastleggen en verwerken van kentekengegevens
vindt enkel plaats voor het toezicht op en de
handhaving van de Wet MRB. Elk motorrijtuig kan
potentieel van belang zijn voor de motorrijtuigenbelastingheffing. Op het moment van vastleggen kan
nog niet worden vastgesteld of bepaalde fiscale
faciliteiten (terecht) zijn toegepast voor het betreffende
motorrijtuig.
Maakbaarheid systemen
Voor uitvoering van de maatregel dienen er zowel voor
de inzet van de eigen camera’s van de Belastingdienst
als voor de camerabeelden van de politie systeemaanpassingen plaats te vinden. Voor het in ontvangst
nemen en verwerken van de camerabeelden van de
politie moet een koppeling worden gelegd met de
800 politiecamera’s. Hierna volgt een testfase bij de
Belastingdienst. Het streven is om deze testfase voor
1 januari 2019, maar uiterlijk 1 april 2019 af te ronden.
Daarnaast moet de Belastingdienst vier nieuwe
camera’s aanschaffen voor de eigen ANPR-auto’s.
Hiervoor wordt een aanbestedingstraject opgestart. De
verwachting is dat dit traject 1 tot 1,5 jaar in beslag zal
nemen.

uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
De maatregel voorziet in een wijziging van de Wet op de
motorrijtuigenbelasting (Wet MRB) en de bijbehorende
AMvB voor het gebruik door de inspecteur van een
technisch hulpmiddel, bijvoorbeeld een camera, voor
het toezicht op en de handhaving van de wet MRB en
het vastleggen en verwerken van kentekengegevens.
Onder kentekengegevens wordt verstaan: het kenteken,
de locatie, de datum en het tijdstip van vastlegging van
de foto-opname van een motorrijtuig.

Handhaafbaarheid
Het opnemen van de wettelijke grondslag in de wet MRB
voor het gebruik door de Belastingdienst van technische
hulpmiddelen versterkt de basis voor effectieve
handhaving en voorkomt discussie over de toelaatbaarheid van de inzet van die hulpmiddelen.

Bijdrage complexiteitsreductie
Het gebruik maken van camerabeelden draagt bij aan
de versterking van het toezicht en de handhaving op de
MRB. Vanwege de wettelijke eisen is een complex
systeem noodzakelijk voor de ontvangst en verwerking
van deze beelden. Ook zullen er meer naheffingsaanslagen worden opgelegd. De verwachting is dat het
aantal bezwaar- en beroepsprocedures daardoor
toeneemt. Deze maatregel heeft derhalve een beperkte
complexiteitstoename tot gevolg.
Risico procesverstoringen
De ingebruikname van een nieuw systeem voor de
camerabeelden kan aanloopproblemen met zich
meebrengen.
Uitvoeringskosten
De incidentele kosten bedragen € 380.000 voor
aanpassingen in de automatisering en € 500.000 voor
de aanschaf van de vier nieuwe camera’s. De
structurele kosten bedragen € 110.000 voor de
automatisering en € 200.000 voor de handhaving.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen omdat deze maatregel
enkel de wettelijke grondslag regelt voor het gebruik
door de Belastingdienst van technische hulpmiddelen.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019. Indien de
testfase van de koppeling met de politiesystemen niet
op 1 januari 2019 is afgerond, worden de beelden van
de politiecamera’s zo snel mogelijk na 1 januari 2019 in
gebruik genomen. Beelden van de eigen camera’s
worden na afronding van het aanbestedingstraject in
gebruik genomen.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Fraudebestendigheid
Deze maatregel versterkt de basis voor effectieve
fraudebestrijding en voorkomt discussie over de
toelaatbaarheid van de inzet van de hulpmiddelen.
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Vier invorderingsmaatregelen tegen
verhaalsconstructies

•
•
•

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

x

Fraudebestendigheid

x

Bijdrage complexiteitsreductie

x

Risico procesverstoringen:
Uitvoeringskosten

groot / gemiddeld / klein
incidenteel

structureel

• Dienstverlening

€

0

€

• Handhaving/toezicht

€

0

€

• Automatisering

€

250.000

Personele gevolgen:

Invoering mogelijk per:
Beslag portfolio:
Eindoordeel:

0
520.000

€

0

0

fte incidenteel

8

fte structureel
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middelgroot
uitvoerbaar

Beschrijving voorstel/regeling
Naar aanleiding van het uitlekken van de Panama
Papers is op 17 januari 2017 een brief inzake de aanpak
van belastingontwijking en -ontduiking naar de Tweede
Kamer verzonden. Daarin wordt een aantal wettelijke
maatregelen aangekondigd op het gebied van formeel
recht en invordering. In dat kader voorziet het voorstel
in vier invorderingsmaatregelen, die gezamenlijk tot
doel hebben om verhaalsconstructies aan te pakken.
Het gaat om:

•

de introductie van een aansprakelijkheid van
begunstigden;
de uitbreiding van de aansprakelijkheid van
erfgenamen;
de invoering van een informatieplicht voor potentieel
aansprakelijken; en
een alternatieve wijze van bekendmaking van
aanslagen aan rechtspersonen die (vermoedelijk)
zijn opgehouden te bestaan.

Interactie burgers/bedrijven
De maatregelen hebben naar verwachting geen impact
voor de gemiddelde erfgenaam of begunstigde. Zij
worden voorgesteld met het oog op kunstmatige
situaties waarbij gebruik wordt gemaakt van buitenlandse vennootschappen en kerstboomconstructies. Dit
is het werk van hooggespecialiseerde adviseurs die
werken voor een beperkte klantenkring van
vermogende particulieren.

Uitvoeringskosten
De incidentele uitvoeringskosten voor systeemaanpassingen bedragen € 250.000. De structurele
uitvoeringskosten bedragen € 520.000.
Personele gevolgen
Het voorstel leidt tot een structurele personele inzet
van 8 fte.
Invoeringsmoment
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar.

Maakbaarheid systemen
De noodzakelijke aanpassingen van de systemen
kunnen tijdig worden gerealiseerd.
Handhaafbaarheid
De invorderingsmaatregelen zijn handhaafbaar. Het
gaat om complexe dossiers die een hechte
samenwerking vragen tussen heffing en controle en
naar verhouding veel capaciteit kosten.
Fraudebestendigheid
De voorgestelde maatregelen in de invorderingssfeer
beogen constructies tegen te gaan waarmee betaling
van belasting wordt ontgaan en dragen bij aan een
effectievere invordering van belastingschulden. De
voorstellen dragen daarmee bij aan de fraudebestendigheid.
Bijdrage complexiteitsreductie
Het wetsvoorstel voorziet in maatregelen ter
voorkoming van belastingontwijking en -ontduiking. Het
gaat om complexe dossiers, zodat het voorstel niet
bijdraagt aan complexiteitsreductie.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
8

Overtredersbegrip in de fiscaliteit

Gevolgen:

jaar op te schuiven en dus te vervangen door 1 januari
2024.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

nvt

Handhaafbaarheid

x

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

geen
uitvoerbaar

Interactie burgers/bedrijven
Kwaadwillende juridische adviseurs kunnen vijf jaar
langer worden beboet indien zij meehelpen aan
belastingontduiking en/of belastingontwijking (inclusief
toeslagen) door hun cliënten.
Maakbaarheid systemen
Niet van toepassing.
Handhaafbaarheid
De mogelijkheid om doenplegers, uitlokkers en
medeplichtigen te beboeten blijft langer bestaan. De
bepaling is belangrijk om professionele betrokkenen bij
belastingontwijking en belastingontduiking aan te
kunnen pakken. De verwachting is dat hier ook een
preventieve werking van uitgaat.
Fraudebestendigheid
De maatregel leidt ertoe dat kwaadwillende juridische
professionals beboet kunnen blijven worden. De fraudebestendigheid ten opzichte van de huidige situatie
verandert niet, omdat het hier alleen gaat om de
verlenging van de horizonbepaling.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.

Beschrijving voorstel/regeling
De uitbreiding per 1 januari 2014 van het overtredersbegrip in de AWR met de doenpleger, de uitlokker en de
medeplichtige vervalt op grond van een horizonbepaling
met ingang van 1 januari 2019. Die dient ertoe om de
effectiviteit van de uitbreiding te evalueren.
Er is nog weinig ervaring opgedaan met de uitbreiding
omdat het in de praktijk enige tijd duurt voordat een
overtreding wordt geconstateerd die tot het opleggen
van een bestuurlijke boete leidt. Voorgesteld wordt om
de in de horizonbepaling opgenomen vervaldatum vijf

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.
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Aanpassing afvalstoffenbelasting bij
verwijdering buiten Nederland

de naar het buitenland ter verwijdering overgebrachte
afvalstoffen zal niet meer belasting worden geheven
dan bij een vergelijkbare verwerking in Nederland
verschuldigd zou zijn.

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Het betreffende artikel 23 van Wet belastingen op
milieugrondslag is nog niet in werking getreden, de
beoogde ingangsdatum is 1 januari 2019. Voorgesteld
wordt om de Wet belastingen op milieugrondslag op een
aantal punten te wijzigen. Dit heeft gevolgen voor zowel
de Belastingdienst als de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT). Deze toets ziet op de gevolgen voor de
Belastingdienst. De volgende wijzigingen worden
aangebracht in de regeling.

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

•

Gevolgen:

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

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

beperkt
uitvoerbaar, mits de inwerkingtreding
niet eerder plaatsvindt dan dat de ILT
gereed is om de betreffende beschikkingen af te geven en in te trekken.

Beschrijving voorstel/regeling
In het Belastingplan 2018 is de herinvoering van de
heffing van afvalstoffenbelasting bij verwijdering van
afvalstoffen buiten Nederland opgenomen. De belasting
wordt daarbij in beginsel berekend over het gewicht van
de naar het buitenland overgebrachte afvalstoffen,
tegen het op het moment van overbrenging geldende
tarief. Het gewicht moet blijken uit een op aanvraag van
belastingplichtige afgegeven beschikking van de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Over

•

•

Zodra belastingplichtige constateert dat gegevens in
de aanvraag onjuist of onvolledig zijn, meldt hij dit
onverwijld aan de Minister van IenW. Indien na
afgifte van de beschikking blijkt dat een of meer
gegevens in de beschikking onjuist of onvolledig
zijn, trekt de Minister van IenW de beschikking in en
geeft hij ambtshalve een beschikking af die met
terugwerkende kracht de ingetrokken beschikking
vervangt. De Minister van IenW geeft eveneens
ambtshalve een beschikking af indien de aanvraag
niet binnen de gestelde termijn is ontvangen.
De delegatiegrondslag wordt aangevuld met regels
omtrent de wijze waarop belastingplichtige
gehouden is zijn administratie te voeren, de wijze
waarop door belastingplichtige wordt gemeld dat
gegevens in de aanvraag onjuist of onvolledig zijn
en het afgeven van de beschikking door de Minister
van IenW. Ook wordt opgenomen dat de Minister
van IenW bij besluit aanwijst wie wordt belast met
het toezicht op de naleving van de gestelde regels
over de wijze waarop belastingplichtige zijn
administratie moet voeren. Bij overtreding van die
regels kan de Minister van IenW een last onder
dwangsom opleggen.
De Minister van IenW verstrekt gegevens uit de
beschikking aan de Belastingdienst ten behoeve van
de belastingheffing.
Voor de gehele periode van overbrenging wordt het
laagste tarief toegepast dat gedurende deze periode
op enig moment geldt.

Interactie burgers/bedrijven
Ondernemers die afvalstoffen ter verwijdering
overbrengen naar andere landen met toepassing van
een zogenoemde EVOA-vergunning (Europese
Verordening Overbrenging Afvalstoffen) worden door de
voorstellen geraakt. Het is van belang dat zowel de
Belastingdienst als de ILT duidelijk communiceren over
de wijzigingen.
Maakbaarheid systemen
De wijziging dat voor de gehele periode van
overbrenging het laagste tarief wordt toegepast en niet
het tarief van het jaar van overbrenging, kan tijdig
worden verwerkt.
Handhaafbaarheid
Door deze wijziging worden de verplichtingen en
verantwoordelijkheden duidelijk en dat draagt bij aan
correcte naleving.
Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.
Bijdrage complexiteitsreductie
Niet van toepassing.
Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De kosten voor de systeemaanpassing vallen binnen de
bestaande kaders.
Personele gevolgen
Er zijn geen personele gevolgen.
Invoeringsmoment
De inwerkingtreding vindt plaats op een bij koninklijk
besluit vast te stellen tijdstip. Invoering is voor de
Belastingdienst mogelijk per 1 januari 2019.
Eindoordeel
Het voorstel is uitvoerbaar, mits de inwerkingtreding
niet eerder plaatsvindt dan dat de ILT gereed is om de
betreffende beschikkingen af te geven en in te trekken.

10

Naamswijzigingen voor departementen en aanduidingen van
bewindspersonen

Gevolgen:

Interactie burgers/bedrijven
De communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.

ingrijpend / middelgroot / beperkt

Maakbaarheid systemen
Het voorstel heeft een beperkte impact op de systemen,
de benodigde wijzigingen kunnen tijdig worden
verwerkt.
Handhaafbaarheid
Niet van toepassing.

Interactie burgers/bedrijven

x

Maakbaarheid systemen

x

Handhaafbaarheid

nvt

Fraudebestendigheid

nvt

Bijdrage complexiteitsreductie

nvt

Risico procesverstoringen:
Uitvoeringskosten

Bijdrage complexiteitsreductie
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:

Fraudebestendigheid
Niet van toepassing.

0

fte incidenteel

0

fte structureel

01 – 01 – 2019

beperkt
uitvoerbaar

Risico procesverstoringen
Het risico op procesverstoringen is klein.
Uitvoeringskosten
De kosten voor de benodigde systeemaanpassingen
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
De maatregel is uitvoerbaar.

Beschrijving voorstel/regeling
Met het aantreden van het kabinet Rutte III worden
diverse naamswijzigingen voor departementen en
aanduidingen van bewindspersonen doorgevoerd.
Tevens is een aantal beleidsterreinen verschoven naar
een ander departement. Om de wetgeving hiermee in
lijn te brengen wordt de aanduiding van de
bewindspersonen in diverse wetten aangepast.

11

