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Uw brief (kenmerk)
Bijlagen
Uitvoeringstoets Verzamelwet
2017

In antwoord op uw verzoek van 17 maart 2016, uw kenmerk 20 16-0000033494,
doe ik hierbij toekomen de uitvoeringstoets van de Belastingdienst op het
conceptwetsvoorstel Verzamelwet 2017. De conclusie van de uitvoeringstoets is,
dat de voorgestelde maatregelen voor de Belastingdienst uitvoerbaar zijn.

Hoogachtend,
Dç/directeur-generaal Belastingdienst,

Hans Leijtens
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Beschrijving voorstel! regeling
In de Verzamelwet SZW 2017 worden verschillende
materiewetten rondom de sociale zekerheid aangepast.
Omdat de Belastingdienst de premies hiervoor int,
kunnen wijzigingen in deze materiewetten mpact
hebben op de uitvoering.

Eindoordeel:

Beslag portfo!io:

Invoering mogelijk per:

Personele gevolgen:

Uitvoeringskosten
• Dienstverlening
• Handhaving/toezicht
• Automatisering

Risico procesverstoringen:
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Interactie burgers/bedrijven
Maakbaarheid systemen
Handhaafbaarheid
Fraudebestendigheid
Bijdrage complexiteitsreductie
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Verzamelwet SZW 2017

Personele gevolgen
geen

Uitvoeringskosten
geen incidentele of structurele uitvoeringskosten

Risico procesverstoringen
klein

Bijdrage corn plexiteitsreductie
Artikel XV van het wetsvoorstel draagt bij aan
complexiteitsreductie, omdat het een dubbele werkpiek
voorkomt.

Fraudebestendigheid
niet van toepassing

Handhaafbaarheid
niet van toepassing

Maakbaarheid systemen
niet van toepassing

In artikel XV wordt onder andere het overgangsrecht
aangepast van de Wet Verbetering ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet Bezava). Deze
wijziging houdt in dat werkgevers tot en met
31 december 2016 de mogelijkheid hebben om een
nieuwe garantieverklaring in te sturen in plaats van tot
en met 1 oktober 2016. Hiertoe moet het een en ander
in de communicatie worden aangepast: onder andere de
nieuwe garantieverklaring 2017 die begin juli 2016 op
de Belastingdienstwebsite moet staan. Deze
communicatie moet plaatsvinden op een moment dat
artikel XV nog geen wet is. Om dit mogelijk te maken
heeft SZW de termijnverruiming vooruitlopend op de
wetswijziging bekend gemaakt aan de Tweede Kamer.

Interactie burgers/bedrijven
De communicatie over de voor de Belastingdienst
relevante onderdelen van het wetsvoorstel zal
grotendeels plaatsvinden via SZW en UWV. Waar nodig
zal de Belastingdienst communiceren via de reguliere
communicatiekanalen, zoals de website en de
Nieuwsbrief LH.
Eindoordeel
Uitvoerbaar.

Invoeringsmoment
conform wetsvoorstel

