
Uitvoering BIK door RVO 

 

RVO heeft de concept wettekst van de BIK van 10 september 2020 beoordeeld op 

uitvoeringsaspecten.  

Uitvoeringtoets 

RVO voorziet op basis van de ontvangen informatie dat ze de regeling kan uitvoeren. Een 

uitvoeringstoets moet definitief uitsluitsel geven over de haalbaarheid van de uitvoering door RVO. 

Voor opening van het loket per 1 sept 2021 is noodzakelijk dat de onderliggende regeling per 1 

januari 2021 gereed is. Ook zijn afspraken tussen RVO en Belastingdienst noodzakelijk over de 

wijze van de gegevensuitwisseling van de toegekende bedragen en de correcties daarop, inclusief 

de frequentie en tijdstippen van aanlevering. Voor deze gegevensuitwisseling moet een solide 

juridische basis aanwezig zijn.  

Rol RVO 

RVO gaat ervan uit dat de aanvragen ingediend worden via een digitaal loket bij RVO. RVO toetst 

digitaal of de ondernemer in aanmerking komt. Over het merendeel van de aanvragen wordt 

automatisch en zonder controle bewijsstukken besloten. De aanvrager ontvangt een besluit met 

het bedrag van de afdrachtvermindering. Bewijsstukken worden opgevraagd en beoordeeld voor 

een, nog te bepalen, maar klein aandeel van de aanvragen.  

De aanvrager verrekent zelf het toegekende bedrag in de loonaangifte met de afdracht voor de 

loonheffingen, de Belastingdienst toetst achteraf of de inhoudingsplichtige de toegekende 

afdrachtvermindering tot het juiste bedrag op de loonaangifte in aanmerking heeft genomen. RVO 

verstuurt de beschikking binnen 12 weken na aanvraag, behalve als bij ministeriële regelingen 

anders besloten wordt. Ter verdere voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik wordt een 

klein deel van de aanvragen gecontroleerd via deskcontroles, dan wel controles op locatie.  

Aanvragers melden bij RVO wanneer het bedrijfsmiddel niet binnen 6 maanden in bedrijf is 

genomen en ontvangen dan van RVO een correctie op de het eerdere besluit. Of een 

bedrijfsmiddel binnen 6 maanden in gebruik is genomen wordt niet actief gecontroleerd door RVO.  

Uitvoeringskosten RVO 

De capaciteitsinzet van RVO voor beoordeling en controle is nog zeer onzeker. Dit is sterk 

afhankelijk van het aantal te verwachten aanvragen, de correcties achteraf en de wijze waarop de 

beoordeling en controle kan worden vormgegeven. Op voorhand en zonder nader onderzoek kan 

RVO geen goed inschatting van de uitvoeringskosten maken. Op basis van een zeer grove 

inschatting bedragen deze € 15 tot € 30 miljoen per jaar. Een onderbouwde inschatting van de 

capaciteitsinzet en de uitvoeringskosten volgt in de nog uit te voeren uitvoeringstoets.  

 


