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In deze bijdrage geven wij een korte beschrijving 
van de belangrijkste voorstellen uit het Belasting-
plan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen. De 
special is verdeeld in de volgende onderwerpen:  
- maatregelen ondernemingen (en dga’s); 
- maatregelen werkgever; 
- maatregelen internationale situaties; 
-  maatregelen btw & accijnzen; 
- maatregelen auto & mobiliteit; 
-  maatregelen (ondernemende) particulie-

ren; 
- overige maatregelen. 
 
De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 
2019 in werking treden, tenzij anders vermeld. 

 

MAATREGELEN ONDERNEMINGEN 
Verlaging tarief Vpb 
Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat om-
laag. Het wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd: 
Vanaf 2019 wordt de eerste schijf in de vennoot-

schapsbelasting (belastbare winst tot € 200.000) 
belast tegen 19% en de tweede schijf (vanaf 

€ 200.000) tegen 24,3%. Per 2020 zullen de tarie-
ven 17,5%, respectievelijk 23,9% zijn. In 2021 
zijn de tarieven 16%, respectievelijk 22,25%. 
Deze tariefsverlaging in de vennootschapsbelas-
ting komt vooral ten goede aan het MKB. Het 
grootbedrijf profiteert vooral van de afschaffing 
van de dividendbelasting.  
 
Tip  
Probeer om kosten naar voren te halen door 
het vormen van een voorziening en opbreng-
sten uit te stellen door het vormen van een 
herinvesteringsreserve. 
 
Voorwaartse verliesverrekening Vpb beperkt 
De huidige termijn voor voorwaartse verliesver-
rekening in de vennootschapsbelasting is negen 
jaar. Deze termijn wordt teruggebracht naar zes 
jaar. Deze termijn zal voor het eerst gelden voor 
verliezen geleden in 2019. Voor een verlies gele-
den in 2018 geldt nog een verrekeningstermijn 
van negen jaar. Is sprake van een gebroken boek-
jaar? Dan geldt dat de beperking van de verlies-
compensatie geldt vanaf het boekjaar dat begint 
in 2019.  
 
Tip 
Probeer verliezen naar voren te halen en zo-
veel mogelijk in 2018 te laten vallen. Dan is de 

termijn om deze verliezen nog te kunnen ver-
rekenen negen jaar. 
 
Beperking afschrijving vastgoed 
Onder de huidige wetgeving kunnen BV’s in prin-
cipe onroerende zaken tot maximaal 50% van de 
WOZ-waarde fiscaal afschrijven als zij deze zaken 
gebruiken voor hun ondernemingen. Beleggings-
panden zijn af te schrijven totdat de boekwaarde 
gelijk is aan 100% van de WOZ-waarde. Het ka-
binet wil dit onderscheid in de Vpb opheffen 
door de afschrijvingsgrens van alle gebouwen te 
stellen op 100% van de WOZ-waarde. De maat-
regel zorgt ervoor dat het verschil tussen de boek-
waarde en de toekomstige verkoopwaarde kleiner 
is, met als gevolg dat de belastbare winst bij ver-
koop van het gebouw lager is.  
 
Let op! Afschrijving tot op 100% van de WOZ-
waarde laat onverlet dat bij lagere markt-
waarde van het bedrijfspand, afboeking naar 
deze lagere bedrijfswaarde is toegestaan. 
 
Nieuwe renteaftrekbeperking (ATAD 1) 
Het kabinet wil een nieuwe, algemene renteaftrek-
beperking invoeren. Grofweg gezegd komt deze 
maatregel erop neer dat het saldo van de betaalde 
en ontvangen rente aftrekbaar is tot maximaal 
30% van de gecorrigeerde winst. De gecorri-
geerde winst is de winst vóór interest, belasting, 
afschrijving en andere waardedalingen (fiscale 
EBITDA). Bovendien zal de renteaftrekbeper-

king een drempel kennen van € 1 miljoen.  
 
Het niet-aftrekbare deel kan in beginsel onbe-
perkt worden doorgeschoven. onbeperkt worden 
voortgewenteld naar de toekomst. Om oneigen-
lijk gebruik te voorkomen wordt in de Vpb een 
antimisbruikbepaling opgenomen. Ook zijn bepa-
lingen opgenomen om de samenloop tussen 
voortgewentelde rente op grond van de algemene 
renteaftrekbeperking en het fiscale eenheidsre-
gime te regelen. Verder worden de bepalingen 
over splitsingen, fusies, bestuurlijke herindelingen 
of herschikkingen aangevuld voor situaties waarin 
aanspraken bestaan op voortgewentelde rente op 
grond van de generieke renteaftrekbeperking. 
Voor meer informatie op dit punt verwijzen wij u 
naar onze website, waar wij eerder een uitgebreide 
analyse van deze maatregel hebben geplaatst. 
 
Tip 
De wetgever voorziet dat vennootschappen 
zich gaan opdelen zodat iedere afzonderlijke 
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vennootschap zelf de drempel van € 1 miljoen 
kan gebruiken. Het wetsvoorstel bevat echter 
nog geen concrete bepalingen om zo’n opde-
ling te bestrijden. Maar wat niet is, kan nog 
komen. 
 
Verhoging box 2-tarief 
In samenhang met de verlaging van de tarieven in 
de vennootschapsbelasting wordt voorgesteld om 
het huidige belastingtarief van 25% voor inkom-
sten uit aanmerkelijk belang (i.e. belang van 5% 
of meer) te corrigeren naar 26,9% per 2021. Om 
het MKB tegemoet te komen is de oorspronke-
lijke correctie uit het regeerakkoord van 28,5% 
dus verlaagd. De tariefopbouw in box 2 wordt 
dan als volgt:  

 Tarief 

2019 25,0% 

2020 26,25% 

2021 26,9% 

 
Let op! Er komt geen overgangsregeling voor 
winsten die vóór 2020 zijn behaald, maar pas 
in 2020 of een later jaar worden uitgekeerd 
aan de dga. 
 
Nog maar zes jaar om ab-verlies te verreke-
nen  
Momenteel zijn verliezen uit aanmerkelijk belang 
(ab) te verrekenen met de winst uit het vooraf-
gaande jaar (achterwaartse verliesverrekening) en 
de winsten uit de negen jaren na het verliesjaar 
(voorwaartse verliesverrekening). De voorwaartse 
verliesverrekening wordt verkort naar zes jaar. De 
ab-houder krijgt dus minder tijd om zijn verlies te 
verrekenen.  
 
Tip 
Iemand die geen aanmerkelijk belang meer 
heeft maar wel een ab-verlies heeft open-
staan, kan dit verlies onder voorwaarden om-
zetten in een belastingkorting voor box 1. 
 
Ontmoedigen excessief lenen van eigen ven-
nootschap (rekening-courant)  
Het kabinet heeft een specifieke maatregel aan-
gekondigd die lenen boven een bedrag van 
€ 500.000 van de eigen vennootschap ontmoe-
digt.  
 
Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het ka-
binet uit van de volgende contouren. 

- Als de totale som van schulden van de ab-
houder aan zijn eigen vennootschap meer 
dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere 
als inkomen uit aanmerkelijk belang in aan-
merking genomen. 

- Voor bestaande eigenwoningschulden aan 
de eigen vennootschap wordt een over-
gangsmaatregel getroffen. 

 
De maatregel zou op 1 januari 2022 in werking 
moeten treden, waarmee ab-houders de moge-
lijkheid krijgen om hun excessieve schulden aan 
de eigen vennootschap terug te brengen voordat 
zij over deze leningen box 2-heffing moeten be-
talen. De ab-houder heeft zodoende meer dan 
drie jaar de gelegenheid om zijn schuld aan zijn 
vennootschap terug te brengen tot maximaal 
€ 500.000. Bovendien bestaat in 2019 nog de 
mogelijkheid om tegen het huidige box 2-tarief 
van 25% een dividenduitkering te doen die ver-
volgens kan worden gebruikt voor de aflossing 
van de schuld aan de vennootschap. 
 

MAATREGELEN WERKGEVER 
Verkorten maximale looptijd 30%-regeling  
De 30%-regeling biedt werkgevers de mogelijk-
heid 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 ex-
tra(territoriale) kosten van die werknemers. De 
looptijd van de 30%-regeling voor werknemers 
uit het buitenland wordt vanaf 1 januari 2019 ver-
kort van acht naar vijf jaar, waarbij geen over-
gangsrecht is opgenomen. De verkorting geldt 
dus voor zowel nieuwe als bestaande gevallen, zo-
dat de 30%-regeling na uiterlijk 5 jaar niet langer 
kan worden toegepast.  
 
Let op! Wél komt er beperkt overgangsrecht 
dat ziet op het onbelast vergoeden van 
schoolgelden voor internationale scholen. 
Deze mogen, voor het schooljaar 2018/2019, 
ook na de verkorting van de looptijd van de 
30%-regeling onbelast vergoed worden, mits 
vergoeding plaatsvindt binnen de oorspron-
kelijke looptijd. 

 
Verhogen maxima vrijwilligersregeling  
Organisaties hoeven voor personen die bij hen als 
vrijwilliger werkzaam zijn geen belasting en pre-
mies in te houden over de vergoedingen en ver-
strekkingen die de vrijwilliger ontvangt als deze in 
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totaal maximaal € 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.  
 
Let op! De in de vrijwilligersregeling gehan-
teerde bedragen worden geacht ten hoogste 
de kosten te dekken die een vrijwilliger maakt 
om zijn vrijwilligerswerk te verrichten. 

 

MAATREGELEN INTERNATIONAAL 
Afschaffing dividendbelasting 
Het kabinet stelt voor om met ingang van 1 janu-
ari 2020 de dividendbelasting af te schaffen. Te-
gelijkertijd wordt een bronbelasting ingevoerd op 
dividenduitkeringen aan gelieerde vennootschap-
pen. Vanaf 2021 gaat dit ook gelden voor interest-
betalingen of royaltybetalingen tussen gelieerde 
vennootschappen. Het tarief van de bronbelas-
ting zal gelijk zijn aan dat van de hoogste schijf in 
de vennootschapsbelasting: 23,9% in 2020 en 
22,25% in 2021. De bronbelasting wordt alleen 
geheven als de ontvangende vennootschap in een 
laag belast land is gevestigd of er sprake is van 
misbruik. Het Ministerie van Financiën zal jaar-
lijks een uitputtende lijst publiceren welke landen 
als laag belast kwalificeren.  
 
Let op! De voorgestelde antimisbruikbepa-
lingen gelden niet alleen bij directe betalin-
gen tussen vennootschappen, maar ook bij 
(gekunstelde) constructies met tussenge-
schoven vennootschappen en in situaties met 
hybride entiteiten. 
 
Controlled foreign companies 
Het kabinet wil een maatregel invoeren om mis-
bruik met zogeheten ‘controlled foreign compa-
nies’ (CFC’s) te bestrijden. Er kan sprake zijn van 
een CFC als een vennootschapsbelastingplichtig 
lichaam een (in)direct belang van meer dan 50% 
in een ander lichaam of een vaste inrichting heeft. 
Eventueel kan het lichaam dit belang samen met 
een gelieerde partij houden. Het andere lichaam 
of de vaste inrichting kwalificeert pas als een CFC 
als het is gevestigd in een staat die de winst van 
lichamen niet belast of tegen een tarief van min-
der dan 7% of is opgenomen op een lijst van niet-
meewerkende rechtsgebieden. De antimisbruik-
maatregel houdt grofweg gezegd in dat renten, di-
videnden en royalty’s van de CFC’s als besmette 
voordelen worden aangemerkt. Als de CFC deze 
besmette voordelen niet (tijdig) uitkeert, rekent de 
Belastingdienst ze na aftrek van de bijbehorende 

kosten tot de winst van de Nederlandse houdster-
vennootschap. Voor meer informatie op dit punt 
verwijzen wij u naar onze website, waar wij eerder 
een uitgebreide analyse van deze maatregel heb-
ben geplaatst. 
 
Tip 
Deze antimisbruikbepaling geldt niet in situ-
aties waarin de CFC een wezenlijke economi-
sche activiteit uitoefent. Ontvangt de CFC 
doorgaans hoofdzakelijk niet-besmette voor-
delen of drijft zij een financiële onderneming 
en ontvangt zij de besmette voordelen door-
gaans hoofdzakelijk van derden? Dan is de 
antimisbruikmaatregel evenmin van toepas-
sing. 
 

MAATREGELEN BTW&ACCIJNS 
Verhogen verlaagde btw-tarief 
Het verlaagde btw-tarief wordt per 1 januari 2019 
verhoogd van 6% naar 9%. De verhoging hangt 
samen met de voorstellen die zien op de structu-
rele verlaging van belastingen op inkomen. Ten 
aanzien van de tariefswijziging is geen overgangs-
recht opgenomen.  
 
Tip 
Deze verhoging kan reden zijn om vooruitbe-
talingen te doen. Voor het vaststellen van het 
btw-tarief, kan worden aangesloten bij het re-
guliere moment van verschuldigdheid. 

 
Digitale diensten over de grens 
Ondernemers die grensoverschrijdende digitale 
diensten verkopen aan consumenten binnen de 
EU zijn btw verschuldigd in de lidstaat en naar 
het tarief van de lidstaat waar de consument is ge-
vestigd. De ondernemer kan kiezen om gebruik te 
maken van het mini éénloketsysteem (MOSS). De 
ondernemer kan de verschuldigde buitenlandse 
btw afdragen aan zijn eigen belastingdienst die 
deze vervolgens verrekent met de belastingdienst 
van de lidstaat van de consument. Voor onderne-
mers is het moeilijk om bij verkoop van diensten 
via internet vast te stellen waar de consument 
woont en dus voor welke lidstaat de ondernemer 
de btw moet afdragen. Afdracht via het MOSS 
betekent naast administratieve lasten ook een ex-
tra aangifte naast de binnenlandse btw-aangifte. 
Om kleine ondernemers tegemoet te komen, is 
voor de verkoop van grensoverschrijdende digi-
tale diensten voortaan de btw verschuldigd in de 
lidstaat van de ondernemer en naar het daar gel-
dend tarief. Voorwaarde is wel dat de totale 
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grensoverschrijdende omzet van de ondernemer 
met deze diensten jaarlijks onder de € 10.000 
blijft. Ook worden de factureringsregels vereen-
voudigd voor ondernemers die digitale diensten 
verrichten voor consumenten in andere lidstaten. 
Voortaan gelden alleen de factureringsregels van 
de lidstaat waar de ondernemer voor toepassing 
het MOSS is geïdentificeerd. 

 
Een omzetgerelateerde vrijstelling 

Vanaf 1 januari 2020 wordt de kleineonderne-
mersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe 
facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling met een 

omzetgrens van € 20.000. Het gaat dan om de 
hele omzet die een in Nederland gevestigde on-
dernemer behaalt met goederenleveringen en 
diensten die belastbaar zijn in Nederland, onge-
acht het van toepassing zijnde tarief en ongeacht 
of de heffing is verlegd naar zijn afnemer. Een 
ondernemer die onder de omzetgrens blijft en er-
voor kiest om de nieuwe KOR toe te passen, 
brengt geen btw in rekening aan zijn afnemers en 
kan de btw die andere ondernemers aan hem in 
rekening brengen niet in aftrek brengen. Anders 
dan de huidige KOR, geldt de nieuwe regeling 
ook voor rechtspersonen. 

 

MAATREGELEN AUTO & MOBILITEIT 
Fiets van de zaak  
Vanaf 1 januari 2020 komt er een forfaitaire rege-
ling voor de fiets van de zaak. Er wordt een bij-
telling van 7% van de consumentenadviesprijs 
van de fiets voorgesteld. Waarbij geen onder-
scheid wordt gemaakt tussen de verschillende 
soorten fietsen. De bijtelling geldt als de fiets voor 
(een deel van) het woon-werkverkeer ter beschik-
king staat. Voor met de fiets van de zaak afgelegde 
(al dan niet zakelijke) kilometers bestaat geen 
recht op een belastingvrije vergoeding. Voor de 
ondernemer en de resultaatgenieter komen er ver-
gelijkbare regelingen. 
 
Automatische kentekenherkenning 
Er komt er een wettelijke basis voor automatische 
nummerplaatherkenning (ANPR) met behulp van 
camera’s. De Belastingdienst mag kentekens au-
tomatisch lezen, waarbij de locatie, de datum en 
het tijdstip worden vastgelegd. De vastgelegde ge-
gevens worden gebruikt voor de heffing en con-
trole van de motorrijtuigenbelasting (MRB). Zo-
als voor de controle op toepassing van de han-
delaarsregeling en de overgangsregeling voor old-
timers. De gegevens moeten worden vernietigd 

als deze geen ‘treffer’ opleveren voor de MRB. 
Het lijkt er dus op dat ANPR niet kan worden in-
gezet bij controle van het privégebruik van een 
auto van de zaak.   
 
Let op! Er zijn uiteraard wel andere middelen 
voor de inspecteur om bijvoorbeeld een rit-
tenregistratie te controleren. Zoals met be-
hulp van werkroosters, agenda’s of urenregi-
straties. 

 

MAATREGELEN (ONDERNEMENDE) 

PARTICULIEREN 
Invoering tweeschijvenstelsel IB 
Voor de heffing van inkomstenbelasting (box 1) 
wordt vanaf 2019 geleidelijk een tweeschijvenstel-
sel geïntroduceerd. Dit zal vanaf 2021 zijn gerea-
liseerd.  Deze sociale vlaktaks moet de belasting-
heffing van verschillende typen huishoudens 
evenwichtiger maken. Er zal een gezamenlijk ba-
sistarief (37,05% in 2021) gelden voor inkomen 
tot en met € 68.507 en een toptarief voor inko-
men boven € 68.507. Deze grens waar het topta-
rief begint, wordt overigens tot 2025 bevroren. 
Het nieuwe toptarief komt uit op 49,50% (2021), 
bijna 2,5%-punt lager dan het huidige toptarief. 
 
Nieuwe tarieven inkomstenbelasting  
Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 ja-
nuari 1946 of later gelden per 1 januari 2019 de 
volgende box 1-tarieven: 
 

Box 1-ta-
rief 2019 

   

 Bel.ink.meer 
dan (€) 

maar 
niet 
meer 
dan 
(€)  

Tarief 
2019 
(%)  

1e schijf  -  20.384  36,65 

2e schijf  20.384  34.300  38,10  

3e schijf  34.300  68.507  38,10  

4e schijf  68.507  - 51,75  

Deze percentages zijn dus inclusief premies 
volksverzekeringen.  

 
Hogere algemene heffingskorting 
Voor 2018 bedraagt de algemene heffingskorting 
maximaal € 2.265. Gedurende de jaren 2019, 2020 
en 2021 verhoogt het kabinet via het Belasting-
plan 2019 de maximale algemene heffingskorting 
met in totaal € 358.  
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Let op! De algemene heffingskorting daalt 
naarmate het inkomen in box 1 meer be-
draagt dan de eindgrens van de eerste schijf. 
Uiteindelijk kan de algemene heffingskorting 
op nihil eindigen. 

 
Gewijzigde heffingskortingen  
Hierin zijn alleen de wijzigingen in heffingskor-
tingen opgenomen zoals voorgesteld in het Belas-
tingplan 2019. Voor AOW-gerechtigden gelden 
in beginsel lagere maxima. 

 
Heffingskor-
tingen  

2018 (€)  2019 (€)  

Algemene hef-
fingskorting 
maximaal (< 
AOW-leeftijd)  

2.265  2.477  

Arbeidskorting 
max.  

3.249  3.399  

Inkomensafhan-
kelijke combina-
tiekorting max.  

2.801  2.835  

Jonggehandicap-
tenkorting  

728  737  

Ouderenkorting  1.418  1.596  

Alleenstaande 
ouderenkorting  

423  429  

 
Versobering ondernemersaftrek en diverse 
andere aftrekposten 
Vanaf 1 januari 2020 vindt een verlaging plaats 
van het effectieve toptarief waartegen de onder-
nemersaftrek, de MKB-winstvrijstelling, de terbe-
schikkingstellingsvrijstelling en de persoonsge-
bonden aftrek aftrekbaar zijn. In 2020 zijn de ge-
noemde aftrekposten aftrekbaar tegen 46% in 
plaats van 50,5%. Het versoberingsproces zal ge-
leidelijk aan plaatsvinden. In 2023 zal de versobe-
ring zich hebben voortgezet naar een aftrek tegen 
37,05% (tarief tweede schijf). 

 

OVERIGE MAATREGELEN 
Erfgenaam en aansprakelijkheid 
Erfgenamen kunnen nu tot maximaal het bedrag 
van hun erfenis aansprakelijk gesteld worden 
voor naheffings- en navorderingsaanslagen en 
aansprakelijkheidsschulden die pas zijn opgeko-
men na het overlijden van de erflater. De Belas-
tingdienst mist daardoor soms verhaalsmogelijk-
heden omdat mensen hun vermogen vlak voor 
hun overlijden wegschenken. De erfgenaam heeft 
dan geen of slechts een kleine erfenis ontvangen. 

De aansprakelijkheid wordt daarom uitgebreid 
met het bedrag van schenkingen die kort (tot 180 
dagen) voor het overlijden van de erflater zijn 
ontvangen.  
 
Tip 
De uitbreiding van de aansprakelijkheid 
geldt niet voor schenkingen die zijn vrijge-
steld van schenkbelasting.  
 
Let op! Deze wijziging gaat al vanaf 18 sep-
tember 2018 (15.15 uur) gelden. 
 
Fiscale aansprakelijkheid begunstigden 
Zeer vermogende particulieren ontdoen zich 
soms van hun vermogen vlak voordat de Belas-
tingdienst zijn verhaalsmogelijkheden veilig kan 
stellen. Bijvoorbeeld door vermogen te schenken 
aan familieleden of door een rechtspersoon te li-
quideren. Daarom komt er een nieuwe fiscale aan-
sprakelijkstelling voor begunstigden. Een begun-
stigde is iemand die bijvoorbeeld een schenking 
of een liquidatie-uitkering van een rechtspersoon 
ontvangt. Er moet aan drie voorwaarden voldaan 
zijn: 

- De begunstiging is onverplicht verricht;  

- De Belastingdienst is benadeeld in zijn ver-

haalsmogelijkheden;  

- De belastingschuldige én de begunstigde wis-

ten of behoorden te weten dat de Belasting-

dienst benadeeld werd.  

Er kan worden verondersteld dat de betrokkenen 
wisten dat de Belastingdienst benadeeld werd. De 
begunstigde moet dan zelf het tegendeel bewij-
zen.   
 
Let op! Deze wijziging gaat al vanaf 18 sep-
tember 2018 (15.15 uur) gelden. 
 
Uitbreiding informatieplicht 
Personen die potentieel aansprakelijk kunnen zijn 
voor een belastingschuld van anderen worden 
wettelijk verplicht om informatie aan de Belas-
tingdienst te verstrekken. Voorwaarde is wel dat 
de Belastingdienst aanwijzingen heeft dat er aan-
sprakelijkheid kan zijn. Bijvoorbeeld bij een inle-
ner, bestuurder of aanmerkelijkbelanghouder. 
Maar als dit Belastingplan is aangenomen ook bij 
een erfgenaam of begunstigde.  
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Let op! Het niet voldoen aan deze verruimde 
informatieplicht kan beboet worden (max. € 
8.300) of bestraft met maximaal zes maanden 
hechtenis. 
 
Aanpassing regeling belastingrente 
Uitgangspunt bij belastingrente is dat deze in re-
kening wordt gebracht als het opleggen van een 
belastingaanslag door toedoen van de belasting-
plichtige te lang op zich laat wachten. De belas-
tingrenteregeling in de inkomsten- en erfbelasting 
was echter nog niet in lijn met dit uitgangspunt. 
Daardoor werd soms rente in rekening gebracht 
terwijl tijdig aangifte was gedaan. De Belasting-
dienst brengt echter sinds 2014 in die gevallen 
geen belastingrente in rekening. Deze praktijk zal 
nu in wetgeving worden omgezet voor zowel de 
inkomsten- als erfbelasting. 
 
Deelnemersboete 
Aan overtreders van de fiscale wetgeving kan een 
bestuurlijke boete worden opgelegd. Sinds 2014 
geldt dit ook voor helpers van die overtreders. 
Daarbij moet u denken aan de uitlokker, de me-
deplichtige of degene die doet plegen. Deze uit-
breidingsbepaling gold voor vijf jaar, maar die ter-
mijn wordt nu met vijf jaar verlengd tot 1 januari 
2024. De Belastingdienst heeft er tot nu toe wei-
nig gebruik van gemaakt, maar er zou een belang-
rijke preventieve werking van deze bepalingen 
uitgaan.  
 
Let op! De aanpak van professionele betrok-
kenen bij belastingontwijking staat steeds 
meer in de belangstelling. Overwogen wordt 
om de aan de juridische beroepsbeoefenaren 
opgelegde deelnemersboeten openbaar te 
maken. Dit is echter niet in dit wetsvoorstel 
opgenomen. 
 
 


