










Bijlage 1: Overzicht stukken 



Stukken Datum Opgenomen in bijlage Weigeringsgrond Reeds openbaar Vindplaats
Notitie ambtelijk advies beantwoording Schriftelijk Overleg ARK-rapport forfaits in het belastingstelsel 3-feb-20 4 art. 10, tweede lid, onderdeel e, Wob Nee

Beantwoording vragen uit schriftelijk overleg over het door de Algemene Rekenkamer toegezonden rapport 'Forfaits in het belastingstelsel' 20-feb-20 Ja
rijksoverheid.nl --> zoeken: "Beantwoording vragen uit schriftelijk overleg over het door de 
Algemene Rekenkamer toegezonden rapport 'Forfaits in het belastingstelsel'"

2020-1316 aanpassen forfaitaire rendementen box 3 27-mrt-20 3 art. 10, tweede lid, onderdeel e, Wob Nee
Onafhankelijke reactie op evaluatiedoorlichting fiscale regelingen.  (Bijlage bij aanbiedingsbrief d.d. 23 juni 2020) 27-4-2020 Ja Bijlage bij Aanbiedingsbrief Rapport Evaluatiedoorlichting fiscale regelingen, zie onder.
Eindrapport Evaluatiedoorlichting Fiscale Regelingen (Bijlage bij aanbiedingsbrief d.d. 23 juni 2020) 8-6-2020 Ja Bijlage bij Aanbiedingsbrief Rapport Evaluatiedoorlichting fiscale regelingen, zie onder.

2020-1421 Verhogen heffingvrij vermogen box 3
22-jul-20 2 art. 10, tweede lid, onderdeel d, Wob

Nee
Aanbiedingsbrief Rapport Evaluatiedoorlichting fiscale regelingen 23-6-2020 Ja rijksoverheid.nl --> zoeken: "Rapport Evaluatiedoorlichting fiscale regelingen"
Voorbereidingsdossier voor de staatssecretaris voor een debat in de Tweede Kamer DGFZ AO 2 december 2020 Onbekend 5 art. 10, tweede lid, onderdeel e, Wob Nee
Visie Belastingdienst belasten feitelijke rendementen Onbekend 6 Nee



Bijlage 2: Impactanalyse verhogen heffingvrij vermogen box 3 













Gevolg van deze regeling is dat alle verstrekking waarbij gegevens uit Box 3 

worden gebruikt moeten worden beoordeeld en zo nodig moeten worden 

aangepast. Belangrijke vraag hierbij is op welke wijze door Aanslag invulling 

wordt gegeven aan de oplossing en de betekenis van deze gegevens. en of de 

gegevens zoals deze door de burger wordt aangegeven nog wel mag worden 

gebruikt en opgeslagen in het aanslag systeem indien er geen fiscale relevantie is. 

Gezien de variabiliteit van de vermogenselementen die wordt uitgeleverd zal per 

afnemer per element moeten worden beoordeeld of de duiding en of de waarde 

n.a.v. het voorstel gaat wijzigen. Per afnemer van deze gegevens zal dan moeten

worden bepaald wat de wijziging inhoudt en of dit nog past binnen het gebruik

van de betreffende regeling. Indien er nieuwe gegevenselementen ontstaan en/of

nodig zijn zal mogelijk de wetgeving (grondslag) en de ondersteunende 

voorzieningen van de ketenpartner aangepast moeten worden. Dit kan leiden tot 

een risico omdat meestal het aanpassen van wetgeving en de IV-systemen een 

bepaalde doorlooptijd vragen. 

Business impact Cap gegevens IBG 

account PO PC PB Jurist 
WMK (uodatel 8 4 8 

Convenant (biidraeel 4 

Tao/GLO 8 10 4 

Afätemminesoverleeeen 20 20 4 

Ketentesten (ondersteuning) 4 15 20 

44 49 0 20 16 129 uren 

16 da�en business impact 

Aantal afnemers box 3 gegevens 9 

Totaal capaciteit in dagen 145 dagen business impact 

Totaal capaciteit in fte (verdeeld over 

meerdere rollen o,a fte (schaal 11) 

Naast de standaardverstrekkingen worden de box 3 gegevens ook gebruikt in 

verschillende query's die ad hoc of structureel worden gebruikt. Het invoeren van 

dit voorstel heeft tot gevolg dat deze query's moeten worden aangepast. 

Impact Query's 

Aantal query's (afstemming, bouw test) 20 

Capaciteit per aanpassing 8 

PD capaciteit (opdracht, admin) 2 

Totaal capaciteit 200 uren 

25 dagen 

0,] FTE 

Totaal capaciteit voor de uitvoering CAP gegevens IBG wordt ingeschat op initieel 

1 FTE. Deze capaciteit zal verdeeld worden over de verschillende rollen (Schaal 

10-12)

Er is een nog niet geraamde impact bij bronvolging en gebruik in analytics en 

analyseomgevingen. Omdat er nieuwe gegevens elementen bij komen zullen ook 

systemen die gebruik maken van bronvolging en de daarop gerealiseerde 

informatie producten ook aangepast moeten worden. Impact hiervan is niet 

meegenomen in deze bijdrage. 
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Bijlage 3: Memo aan top-25 Belastingdienst 











2. 7.1. Voorziene dekking uitvoeringskosten

2.8. Overige aspecten (juridisch en specials) 

2.9. Invoeringsmoment 

1 Invoering moge/ijk per: 1 01 - 01 - 2020 

2.10. Eindoordeel 

Eindoordeel: uitvoerbaar 

3.Implementatie en vervolg

4.Samenvatting

J Impact: ingrijpend / middelgroot/ beperkt 
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Bijlage 4: Notitie ambtelijk advies beantwoording schriftelijk overleg ARK-
rapport forfaits in het belastingstelsel
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Beantwoording Schriftelijk Overleg ARK-rapport forfaits 
in het belastingstelsel 

 

Aanleiding 

Op 26 juni 2019 heeft de Algemene Rekenkamer (ARK) het rapport “Forfaits in 

het belastingstelsel” gepubliceerd. Naar aanleiding van dit rapport heeft de vaste 

commissie voor Financiën op 29 augustus 2019 schriftelijke vragen gesteld. 

Bijgaand treft u de beantwoording aan van de vragen. 

Beslispunt 

Wij adviseren u akkoord te gaan met het verzenden aan de Tweede Kamer van 

bijgevoegde beantwoording van het schriftelijk overleg over het ARK-rapport over 

forfaits in het belastingstelsel. 

Kern 

• De ARK kaart in haar rapport aan dat er geen overzicht is van de forfaits in de 

belastingen, dat deze niet periodiek worden geëvalueerd en geactualiseerd. 

• Naar aanleiding van het rapport heeft uw ambtsvoorganger toegezegd te 

inventariseren welke forfaits voor actualisatie in aanmerking komen en de 

Kamer hierover te informeren in het eerste kwartaal van 2020. We zijn 

momenteel bezig met deze inventarisatie. Het plan is om in het eerste 

kwartaal de Kamer te informeren over welke forfaits niet meer actueel zijn en 

in het tweede kwartaal de Kamer te informeren over de beleidsopties om deze 

te actualiseren. Bij diverse antwoorden verwijzen we naar deze inventarisatie. 

• Verschillende partijen haken aan op de vraag of de forfaits niet periodiek 

geëvalueerd zouden moeten worden. In lijn met de bestuurlijke reactie op het 

rapport van de ARK betogen we in de beantwoording dat geen 

evaluatieverplichting geldt voor alle forfaits. Forfaits zijn immers (meestal) 

geen beleidsinstrumenten, maar wetsbepalingen om de belastinggrondslag 

doelmatig vast te kunnen stellen.  

• Verder wordt naar aanleiding van een aantal vragen ingegaan op de impact 

van forfaits op de uitvoerbaarheid van de Belastingdienst, onder andere op 

het terrein van box 3. 

Art. 10(2)e Wob

Art. 10(2)e Wob

Art. 10(2)e Wob
Art. 10(2)e Wob



Bijlage 5: Voorbereidingsdossier voor de staatssecretaris voor een debat in de Tweede 
Kamer DGFZ AO 2 december 2020 (voor zover dit betrekking heeft op het verzoek)



























Bijlage 6: Visie Belastingdienst belasten feitelijke rendementen 



VIA en Box 3 

De aanpak van het Particulierensegment kenmerkt zich door ‘ontzorgen’. De introductie van de 
Vooringevulde Aangifte (VIA) is een belangrijke vereenvoudiging voor burgers. Concreet houdt dit 
in, dat de Belastingdienst zoveel mogelijk van de aangiftegegevens al van tevoren invult en aan de 
belastingplichtigen beschikbaar stelt. Het gaat hier om een breed scala aan gegevens, zoals de 
loongegevens, de WOZ-waarden van koopwoningen, hypotheekgegevens en de waarde van 
vermogensbestanddelen. In 2012 deden 10,3 miljoen burgers aangifte. Voor 4,7 miljoen aangiften 
zijn VIA-gegevens gedownload voorafgaand aan het inzenden van de aangifte.  

Met ingang van belastingjaar 2014 wordt het gebruik van de VIA nog meer bevorderd door in de 
maanden januari en februari geen aangifteprogramma meer aan te bieden. Daarmee wordt beoogd 
en bereikt dat burgers die voor het doen aangifte de online aangiftevoorziening gebruiken altijd 
daarin de VIA-gegevens zien opgenomen. De achterliggende gedachte is dat daardoor de 
dienstverlening aan de burger toeneemt, de Belastingdienst transparant opereert en dat er 
kwalitatief betere aangiften worden ontvangen. Hierdoor ontstaat een kwalitatief beter werkende 
aangifteketen IH. 

Met de voortschrijdende digitalisering van het hele aangifteproces wordt het mogelijk burgers nog 
beter te ondersteunen bij het voldoen aan hun verplichtingen. Het toezicht op particuliere 
belastingplichtigen wordt geïntensiveerd met geautomatiseerd corrigeren en met de extra 
capaciteit die in het kader van Intensivering Toezicht beschikbaar is gekomen. De bedoeling is 
daadwerkelijk veel dichter op de actualiteit te gaan werken en te groeien naar een situatie dat de 
Belastingdienst nagenoeg alles geautomatiseerd af doet. Dit maakt het mogelijk het verkeer met 
burgers informeler te laten verlopen en optimaal gebruik te maken van mijn.belastingdienst.nl. 

Voor een sluitend systeem van voorinvulling is een eenvoudige en eenduidige systematiek voor het 
belasten van vermogensbestanddelen van belang. Succesfactoren van de huidige 
vermogensrendementsheffing zijn het tijdig beschikbaar komen van de vermogensgegevens (rond 
1 april in het belastingjaar), een vast peilmoment voor het bepalen van de waarde van 
vermogensbestanddelen (1 januari van het belastingjaar) en het zonder verdere bewerkings- of 
berekeningslag kunnen gebruiken van de vermogensgegevens voor het voorinvullen. De 
systematiek en de succesfactoren voor voorinvulling blijven ongewijzigd bij aanpassing van het 
percentage van het fictieve rendement (4%) of het tarief (30%). Ook het invoeren van een tweede 
tariefschijf heeft geen gevolgen voor de voorinvulling. 

Dit ligt anders bij het belasten van feitelijke rendementen. In dat geval is het bij een 
vermogenswinstbelasting noodzakelijk dat de Belastingdienst voor elke belastingplichtige en voor 
elk van zijn vermogensbestanddelen de beginwaarde bij aankoop of verkrijging vaststelt, eventuele 
afschrijvingen gedurende de bezitsperiode bijhoudt en deze waarde af te zetten tegen de 
vervreemdingswaarde. Het vastleggen van de beginwaarde van de vermogensbestanddelen is niet 
alleen noodzakelijk bij mensen die belaste vermogensbestanddelen hebben, maar ook voor alle 
andere belastingplichtigen. Zij kunnen namelijk in de toekomst de beschikking krijgen over 
vermogensbestanddelen waarover zou moeten worden geheven. Feitelijk vergt dit een registratie 
waarin voor alle burgers in Nederland alle relevante vermogensbestanddelen en alle mutaties 
daarop langjarig moeten worden vastgelegd en bijgehouden.  Voordat ook maar aan de 
(beoordeling voor) heffing wordt toegekomen spelen hierbij vraagstukken als de waardering van 
individuele vermogensbestanddelen bij aanschaf,  vervreemding, vererving en schenking, toedeling 
en waardering bij trouwen en scheiding , etc. Voor de vulling van een dergelijk register is de 
Belastingdienst in hoge mate afhankelijk van de belastingplichtige zelf; hij is primair en in de 
actualiteit op de hoogte van zijn persoonlijke (vermogens)situatie. Door de complexiteit van de 
waarde- en winstbepaling zullen de relevante gegevens niet kunnen worden meegenomen in de 
VIA. Dit doorkruist het streven van de Belastingdienst om aangifte snel en zonder/met zo beperkt 
mogelijke tussenkomst te kunnen afdoen. Daartegenover staat dat de aangiftelast voor 
belastingplichtigen toeneemt omdat deze zelf de benodigde gegevens zullen moeten aangeven en 
de Belastingdienst deze gegevens zal moeten controleren. Naast dat we hiermee 10 tot 15 jaar 



terug in de tijd gaan vergt dit al snel enkele honderden fte’s extra in het toezicht. Bij een 
vermogensaanwasbelasting wordt die complexiteit nog eens versterkt doordat veelal een objectief 
criterium als een gerealiseerde winst ontbreekt.  




