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Quickscans amendementen Fiscale Verzamelwet 2021 
 
De Belastingdienst heeft de ingediende amendementen met een quickscan beoordeeld. De uitkomsten van deze beoordeling zijn weergegeven in onderstaand 
overzicht.  Amendementen kunnen leiden tot extra uitvoeringskosten (inclusief eventuele extra personele capaciteit) bij de Belastingdienst waarvoor niet in 
dekking is voorzien. De uitvoeringskosten van aangenomen amendementen moeten worden opgevangen binnen begrotingshoofdstuk IX. Eventuele 
herprioritering van de beschikbare capaciteit zal plaatsvinden in overleg met de opdrachtgevers van de Belastingdienst.  
 
Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat het uiteindelijke effect voor de uitvoering mede afhankelijk is van de samenloop die kan ontstaan tussen 
aangenomen amendementen en nota’s van wijziging die nog worden ingediend. Bij het opstellen van de quickscan kunnen dat soort effecten niet in de weging 
worden betrokken, omdat op dat moment nog niet bekend is welke amendementen zullen worden aangenomen. Voor de aangenomen amendementen zal de 
Belastingdienst een uitvoeringstoets opstellen. 
 
 

Amendement Beoordeling Invoeringsmoment & eindoordeel 

35 437, nr. 8 
Lodders 
(verplichte standaardformulieren 
voor grote ANBI's) 

(vervangen door 35 437, nr. 11) (vervangen door 35 437, nr. 11) 

35 437, nr. 9 
Stoffer 
(termijn van zestien weken voor 
het overleggen van een VOG)  

(vervangen door 35 437, nr. 12) (vervangen door 35 437, nr. 12) 

35 437, nr. 11 
Lodders en Omtzigt 
(verplichte standaardformulieren 
voor grote ANBI's) 

Interactie burgers/bedrijven 
Bij lagere regelgeving wordt gedefinieerd wat grote ANBI’s zijn. De desbetreffende ANBI’s 
kunnen vragen hebben over de wijze van gebruik van het sjabloon. De impact hiervan is 
naar verwachting beperkt. De verplichting kan leiden tot aanvullende interactie met de 
Belastingdienst.  
 
Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 
Het verplichte gebruik kan bijdragen aan een verbetering van de naleving van de publicatie-
eisen en maakt toezicht eenvoudiger. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Niet van toepassing.  
 
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 
De maatregel vereist dat het format dat verplicht moet worden gebruikt voor ANBI’s 
beschikbaar is. Er zijn wijzigingen op de website en in enkele producten nodig. De impact 
hiervan is beperkt. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2021. 
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Amendement Beoordeling Invoeringsmoment & eindoordeel 

35 437, nr. 12  
Stoffer 
(termijn van zestien weken voor 
het overleggen van een VOG) 
 
 

Interactie burgers/bedrijven 
Burgers hebben een (langere) wettelijke termijn om aan de verplichting te voldoen.  
 
Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Niet van toepassing. 
 
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 
Niet van toepassing. 

Uitvoerbaar per: 1 januari 2021. 

35 437, nr. 15 
Edgar Mulder 
(uitsluiten van moskeeën van de 
ANBI-status) 
 
 

Interactie burgers/bedrijven 
Invoering zou een negatieve impact hebben op de interactie vanwege de strijdigheid met de  
grondwet. Burgers, ANBI’s en belanghebbenden zullen veel aanvullende vragen en klachten 
hebben en waarschijnlijk ook bezwaar of beroep aantekenen. 
 
Handhaafbaarheid/fraudebestendigheid 
Invoering zou extra controle vergen op ANBI-statussen en het gebruik van gekoppelde 
fiscale faciliteiten. Dit heeft een negatief effect op de handhaafbaarheid, mede door de 
juridische onhoudbaarheid. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Invoering zou leiden tot een juridisch onhoudbaar verschil in behandeling tussen moskeeën 
en andere religieuze instellingen, dat maakt de maatregel onuitvoerbaar. 
 
Maakbaarheid systemen/uitvoeringskosten/personele gevolgen 
Bij invoering zou aanvullende inzet in het toezicht nodig zijn. Incidenteel zou er extra inzet 
zijn bij het ANBI-team voor het intrekken van de statussen. Daarnaast zouden er beperkte 
aanpassingen in producten en systemen nodig zijn. 

Niet uitvoerbaar. 

 


