VERSIE 1.0 Internetconsultatie
De Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op artikel 6.17, 6.26 en 3.104 van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 6, 8, 13,
25, 26, 27, 28a, 38n, 38p, 10a en 12a.10 van de Wet op de loonbelasting 1964, artikel 10a, zesde
lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965, de artikelen 33 en 33a van de Successiewet 1956,
artikel 15, derde lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, de artikelen 2:1, onder
aanhef en onder h, 6:1, en 10:11 van de Algemene douanewet, artikelen 1a, 71, 73, 78, 84b van
de wet op accijns, artikel 47 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, artikel III,
onderdeel K, van de Wet toekomst pensioenen, artikel 3, tweede lid, van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen, de artikelen 19, 25, 26, 34 en 35 van de Invorderingswet 1990, artikel 33, tweede
lid van de Wet verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, artikelen 4.4, onderdeel i, van de
Belastingwet BES, 9c, vijfde lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting BES, en artikel 6c,
vijfde lid, van de Wet loonbelasting BES,
Besluit:
Artikel I
De Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 17, eerste lid, wordt, onder verlettering van onderdeel f tot g, een onderdeel
ingevoegd, luidende:
f. uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Regeling opvang ontheemden Oekraïne;.
B.
Artikel 17, vierde lid, onderdeel e, vervalt, onder verlettering van onderdeel f tot e.
C.
In artikel 38, eerste lid, worden “€ 300”, “€ 600” en “€ 750” vervangen door respectievelijk
“€ 310”, “€ 620” en “€ 775”.
D.
In artikel 40, eerste lid, onderdeel b, wordt “€ 0,19” vervangen door “€ 0,PM”.
Artikel II
De Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2024 als
volgt gewijzigd:

In artikel 40, eerste lid, onderdeel b, wordt “€ 0,PM” vervangen door “€ 0,PM”.
Artikel III
De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 1.1 vervallen “12a,” en “19f”.
B.
Artikel 2.3, eerste lid, onderdeel k vervalt, onder verlettering van de onderdelen l tot en
met t tot k tot en met s.
C.
Artikel 3.0 komt te luiden:
Artikel 3.0 Fictie verhandelbaarheid aandelen
1. Bij opkoop van een deel van de aandelen van een niet-beursgenoteerde onderneming
waarin werknemers aandelen hebben verkregen bij uitoefening van een aandelenoptierecht als
bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de wet, waarop artikel 10a, eerste lid, onderdeel a, van de
wet nog geen toepassing heeft gevonden en waarbij voor deze aandelen op basis van inschrijving
door de inhoudingsplichtige wordt bepaald welke werknemer voor welk deel zijn aandelen kan
vervreemden, worden deze aandelen geacht verhandelbaar te worden in de zin van artikel 10a,
eerste lid, onder 2°, van de wet voor:
a. een werknemer die zich heeft ingeschreven: voor hetgeen die werknemer feitelijk op
basis van de uitkomst van de inschrijving kan vervreemden;
b. een werknemer die zich had kunnen inschrijven: voor hetgeen die werknemer indien hij
zich had ingeschreven had kunnen vervreemden bepaald naar de verhouding waarin het maximaal
op te kopen aantal aandelen staat tot het maximaal aan te bieden aantal aandelen van alle
werknemers die zich konden inschrijven met dien verstande dat indien de opkoop feitelijk geen
doorgang vindt hetgeen hij had kunnen vervreemden op nihil wordt gesteld.
2. De inhoudingsplichtige administreert bij de loonadministratie:
a. het aanbod van degene die de aandelen wil opkopen en de voorwaarden die hierbij
worden gesteld;
b. de beschrijving van het proces van inschrijving voor de opkoop;
c. welke werknemers zich kunnen inschrijven en voor welk deel van hun aandelen;
d. welke werknemers zich hebben ingeschreven en welk deel van hun aandelen zij feitelijk
vervreemden.
D.
Artikel 3.6a vervalt.
E.

Artikel 3.8 wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt “€ 3,35” vervangen door “€ 3,55”.
2. In onderdeel b wordt “€ 5,75” vervangen door “€ 6,10”.
F.
Artikel 4.3 vervalt.
G.
Artikel 6.2 vervalt.
H.
De artikelen 9.1 en 9.2 worden als volgt gewijzigd:
1. In het opschrift wordt “sociale verzekeringswetten” vervangen door
“socialeverzekeringswetten”.
2. In de tekst wordt “sociale verzekeringswetten” vervangen door
“socialeverzekeringswetten”.
I.
Artikel 12.3 vervalt.
J.
In artikel 12.3a wordt “2022” vervangen door “2023” en wordt “-0,410%” vervangen door
“PM%”.
Artikel IV
De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 wordt met ingang van 1 juli 2023 als volgt
gewijzigd:
A.
In artikel 1.1 wordt “35g en 35n” vervangen door “35g, 35n en 38n”
B.
Artikel 3.12 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid tot derde tot en met zesde lid
wordt een lid ingevoegd, luidende:
2. In afwijking van het eerste lid wordt bij een afkoop van een deel van de waarde van een
aanspraak op ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 38n, tweede zin, van de wet de waarde
van het afgekochte deel van de aanspraak bepaald door de uit die gedeeltelijke afkoop
voortvloeiende vermindering van het jaarbedrag van het ouderdomspensioen te vermenigvuldigen
met de op basis van de volgende tabel geldende afkoopvoet. Voor een op het beschikbarepremiestelsel gebaseerd ouderdomspensioen als bedoeld in artikel 18a, derde lid, van de wet zoals
dat luidde op 31 december 2022, waarbij de hoogte van de uitkering niet reeds van tevoren

vaststaat, vindt de eerste zin toepassing nadat de hoogte van de uitkering van het
ouderdomspensioen is vastgesteld.
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Deze tabel wordt bij het begin van het kalenderjaar bij ministeriële regeling vervangen
door een andere tabel waarbij de weer te geven leeftijden worden gebaseerd op tien jaar voor en
vijf jaar na de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, eerste lid, van de Algemene
Ouderdomswet, en de afkoopvoeten worden gebaseerd op het gemiddelde van het u-rendement
van oktober van het voorafgaande jaar en het u-rendement van oktober van het daaraan
voorafgaande jaar, een recente sekseneutrale overlevingstafel waarin rekening is gehouden met
verwachtingen omtrent toekomstige levensverwachtingen, geen kostenopslag en een vaste
indexatie van 2% indien indexatie is toegezegd.
3. In het vierde lid (nieuw) wordt “tweede lid” vervangen door “derde lid”.
Artikel V
In de Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990 wordt artikel 5 als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt “64,55%’’ vervangen door “PM’’ en wordt “25,45%’’ vervangen
door “PM’’.
2. In het vijfde lid wordt “58,91%’’ vervangen door “PM’’ en wordt “23,72%’’ vervangen
door “PM’’.
Artikel VI
In de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte wordt artikel 1a.1 als volgt gewijzigd:
1. Het derde lid, onderdeel a, wordt als volgt gewijzigd:
a. Onder vernummering van de subonderdelen 3° tot en met 29° tot 5° tot en met 31°
worden twee subonderdelen ingevoegd, luidende:
3°. totaal aanwas in het cumulatieve premieloon Whk;
4°. totaal aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering;.
b. Onder vernummering van de subonderdelen 27° (nieuw) tot en met 31° (nieuw) tot 28°
tot en met 32° wordt een subonderdeel ingevoegd, luidende:
27°. totaal premie AWf-uitkering;.
2. In het vierde lid, onderdeel a, onder 4°, wordt “arbeidsovereenkomst” vervangen door
“arbeidsverhouding”.
3. Het vierde lid, onderdeel f, wordt als volgt gewijzigd:
a. Onder vernummering van de subonderdelen 3° tot en met 40° tot 5° tot en met 42°
worden twee subonderdelen ingevoegd, luidende:
3°. aanwas in het cumulatieve premieloon Whk;
4°. aanwas in het cumulatieve premieloon AWf-uitkering;.
b. Onder vernummering van de subonderdelen 30° (nieuw) tot en met 42° (nieuw) tot 31°
tot en met 43° wordt een subonderdeel ingevoegd, luidende:
30°. premie AWf-uitkering;.
Artikel VII
In de Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965 wordt artikel 3 als volgt gewijzigd:
In de onderdelen a en c wordt “aandelen, winstbewijzen en geldleningen” vervangen door
“aandelen, winstbewijzen, kapitaalverstrekkingen en geldleningen”.
Artikel VIII
In de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting wordt artikel 5 als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In de aanhef vervalt “en 33a, tweede lid,” en wordt “artikel 33a, eerste lid,” vervangen
door “artikel 33a“.
b. In onderdeel a wordt “artikel 33a, eerste lid,” vervangen door “artikel 33a“.

c. In onderdeel b vervalt in de aanhef “eerste lid,” en vervalt in subonderdeel 2o “, eerste
lid,”.
2. Het derde lid vervalt.
Artikel IX
Artikel 5 van de Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting zoals dat luidde op 31
december 2022 blijft van toepassing op een schenking als bedoeld in artikel 33a, eerste of tweede
lid, van de Successiewet 1956 zoals dat luidde op 31 december 2022:
a. die uiterlijk op 31 december 2023 is gedaan; en
b. waarvoor een beroep op de verhoogde vrijstelling, bedoeld in artikel 33, onderdeel 5°,
onder c, of onderdeel 7°, van de Successiewet 1956 zoals dat luidde op 31 december 2022 is
gedaan.
Artikel X
In de Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994 wordt artikel 4c als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “De houder van een personenauto, een bestelauto, een
motorrijwiel of een autobus” vervangen door “De houder van een motorrijtuig”.
2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt “elke personenauto, bestelauto en autobus en elk
motorrijwiel die of dat op naam van de aanvrager is gesteld of zal worden gesteld” vervangen door
“elk motorrijtuig dat op naam van de aanvrager is gesteld of zal worden gesteld”.
Artikel XI
In de Algemene douaneregeling wordt aan hoofdstuk 11 een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 11:9
Hij die bij de douane aangebrachte goederen wegvoert terwijl deze goederen niet zijn
vrijgegeven door de inspecteur overeenkomstig de artikelen 194 en 195 van het Douanewetboek
van de Unie, maakt zich schuldig aan het plegen van een strafbaar feit.
Artikel XII
De Uitvoeringsregeling accijns wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 35 wordt “artikel 71, eerste lid, onderdelen c, e en f van de wet” vervangen door
“artikel 71, eerste lid, onderdelen c, d, e en f van de wet”.
B.

In artikel 36 worden, onder verlettering van de onderdelen c en d tot e en f twee
onderdelen ingevoegd, luidende:
c. worden gebruikt als bedoeld in artikel 66a, eerste lid, van de wet;
d. overeenkomstig artikel 66b, eerste en tweede lid, van de wet met vrijstelling van accijns
worden uitgeslagen;.
C.
In artikel 56b, eerste lid, onderdeel a, wordt “aangever” vervangen door “verzoeker”.
Artikel XIII
In de Uitvoeringsregeling accijns wordt met ingang van 1 april 2023 in artikel 44, derde lid,
“AP04” vervangen door “AC33” en wordt “BP04” vervangen door “BC33”.
Artikel XIV
In de Uitvoeringsregeling accijns wordt met ingang van 1 juli 2023 artikel 13 als volgt
gewijzigd:
1. Aan het eerste lid wordt toegevoegd “of per liter ten minste 12,5 mg en niet meer dan
18,75 mg ACCUTRACE™ PLUS”.
2. In het tweede lid wordt na “Solvent Yellow 124” ingevoegd “of per liter ten minste 12,5
mg en niet meer dan 18,75 mg ACCUTRACE™ PLUS”.
Artikel XV
In de periode van 1 juli 2023 tot 18 januari 2024 is toegestaan dat halfzware olie of gasolie
die wordt ingevoerd of uitgeslagen uit een accijnsgoederenplaats een mengsel bevat van Solvent
Yellow 124 en ACCUTRACE™ PLUS als herkenningsmiddelen als bedoeld in artikel 1a, derde lid, van
de Wet op de accijns. De verhouding per 1 000 L is:
- voor elke gram Solvent Yellow 124 minder dan de voorgeschreven hoeveelheid, genoemd
in artikel 13 van de Uitvoeringsregeling accijns: ten minste 2,1 g ACCUTRACE™ PLUS; en
- voor elke gram ACCUTRACE™ PLUS minder dan de voorgeschreven hoeveelheid,
genoemd in artikel 13 van de Uitvoeringsregeling accijns: ten minste 0,5 g Solvent Yellow 124.
Artikel XVI
In de Uitvoeringsregeling accijns vervalt met ingang van 18 januari 2024 in artikel 13,
eerste en tweede lid, “per 1 000 L ten minste 6 g en niet meer dan 9 g Solvent Yellow 124 of”.
Artikel XVII
In de Uitvoeringsregeling accijns wordt met ingang van 1 april 2024 in artikel 44, derde lid,
“AC33” vervangen door “AB12” en wordt “BC33” vervangen door “BB12”.

Artikel XVIII
De Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt als volgt
gewijzigd:
A.
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan het eerste lid, onderdeel b, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van
subonderdeel 18° door een puntkomma, een subonderdeel toegevoegd, luidende:
19°. uitkeringen op grond van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde
beroepsziekten.
2. In het tweede lid wordt “onder 4° tot en met 11°” vervangen door “onder 4° tot en met
11° en 19°”.
3. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid
ingevoegd, luidende:
3. De vermogenstoetsuitzondering, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, onder 19°, geldt
uitsluitend over de eerste drie berekeningsjaren volgend op het kalenderjaar waarin de bezitting
werd verkregen.
4. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:
4. Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt geacht mede te zijn gedaan voor de op
het berekeningsjaar waarop het verzoek betrekking heeft volgende berekeningsjaren waarover de
vermogenstoetsuitzonderingen kunnen gelden.
5. In het vijfde lid (nieuw) wordt “met overeenkomstige toepassing van het tweede en
derde lid” vervangen door “met overeenkomstige toepassing van het tweede, derde en vierde lid”.
B.
In artikel 9bis, tweede lid, wordt “Artikel 9, derde lid” vervangen door “Artikel 9, vierde
lid”.
Artikel XIX
De Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 21c, tweede lid wordt “door lichamen binnen drie jaren na afloop van het
kalenderjaar” vervangen door “door lichamen binnen drie jaren na afloop van het boekjaar”.
B.
Na artikel 31 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 31bis

Voor de toepassing van artikel 30ia, vierde lid, onderdeel a, van de wet wordt het te
betalen bedrag aan belasting geacht reeds te zijn geheven, dan wel op aangifte te zijn voldaan of
afgedragen, in de situaties waarin:
a. tussen partners als bedoeld in artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 een vermindering
van de belastingaanslag van de ene partner leidt tot een teruggaaf van inkomstenbelasting en voor
de andere partner tot een daarmee samenhangende belastingaanslag met een te betalen bedrag
aan belasting waarover belastingrente in rekening wordt gebracht, terwijl het te betalen bedrag
aan belasting of een gedeelte daarvan tot het moment van teruggaaf aan een van de partners
geacht kan worden reeds te zijn geheven;
b. een wijziging plaatsvindt in de verdeling van een verkrijging krachtens erfrecht als bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onder 1°, van de Successiewet 1956, waarbij een verkrijger een teruggaaf van
erfbelasting ontvangt en een andere verkrijger een daarmee samenhangende navorderingsaanslag
met een te betalen bedrag aan belasting waarover belastingrente in rekening wordt gebracht,
terwijl het te betalen bedrag aan belasting of een gedeelte daarvan tot het moment van teruggaaf
aan een van de verkrijgers geacht kan worden reeds te zijn geheven.
C.
Artikel 42a wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt “bij wijze van toepassing van het tarief van nihil” vervangen door
“bij wijze van teruggaaf”.
2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt “€ 45” vervangen door “€ 50”.
3. Het derde lid komt te luiden:
3. De teruggaaf wordt alleen verleend indien een betalingsbewijs wordt overgelegd waarop
het geleverde goed is omschreven en de betaalde omzetbelasting is vermeld.
D.
Artikel 42p, eerste lid, komt te luiden:
1. Voor de toepassing van de vrijstelling van omzetbelasting, van accijns van minerale oliën
en van verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, bedoeld in artikel 42, ter zake van goederen
die zijn geleverd aan of intracommunautair zijn verworven door de AFNORTH International School,
respectievelijk de uitslag tot verbruik of de uitslag van goederen die zijn geleverd aan de AFNORTH
International School, is ook sprake van uitsluitend gebruik door de strijdkrachten, in de zin van
artikel 42, indien de school een zeer beperkt aantal kinderen toelaat dat niet tot het gezin behoort
van personeel van buitenlandse NAVO-strijdkrachten.
Artikel XX
Artikel 42a van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994, zoals
dat luidde op 30 mei 2021 blijft van toepassing op goederen die vóór 1 januari 2023 zijn besteld en
zijn gefactureerd met de toepassing van het tarief van nihil.

Artikel XXI

In de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 komt artikel 3, tweede lid, komt te luiden:
2. Het directoraat-generaal Douane bestaat uit de volgende onderdelen:
a.
– Douane Landelijk Kantoor;
b. Douaneregio’s:
– Douane Amsterdam;
– Douane Arnhem;
– Douane Breda;
– Douane Eindhoven;
– Douane Groningen;
– Douane Rotterdam Haven;
– Douane Schiphol Cargo;
– Douane Schiphol Passagiers;
c.
– Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC);
– Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO);
d.
– Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU);
– Douane informatiecentrum (DIC);
– Douane Laboratorium.
Artikel XXII
De Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid vervalt “, 35”.
2. In het tweede lid vervalt “hierna”.
B.
Artikel 1b wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt “1D en afdeling 8 van hoofdstuk 2” vervangen door “1D en 1F”.
2. In het derde lid wordt “6d” vervangen door “6d, 6da”.
Artikel XXII, onderdeel B (artikel 1b van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990)
Artikel 1b, tweede lid, URIW 1990 regelt dat een besluit van de ontvanger tot afwijzing,
verlening of herziening van uitstel van betaling of van kwijtschelding zoals bedoeld in de
hoofdstukken die in artikel 1b, tweede lid, URIW 1990 worden genoemd, plaatsvinden bij voor
bezwaar vatbare beschikking. Doordat hoofdstuk II, afdeling 8, URIW 1990 komt te vervallen, kan
de in artikel 1b, tweede lid, URIW 1990 opgenomen verwijzing naar deze afdeling worden

geschrapt. Voor een toelichting op het vervallen van hoofdstuk II, afdeling 8, URIW 1990 wordt
verwezen naar de toelichting op artikel XXIV, onderdeel H.
C.
Artikel 1cbis.2, tweede lid, komt te luiden:
2. De betalingsvordering vanwege belastingaanslagen van een belastingschuldige, zijnde
een natuurlijk persoon, die op grond van de basisregistratie personen geen adres in Nederland
heeft en geen vaste woon- of verblijfplaats buiten Nederland heeft, strekt zich uit tot de helft van
het bedrag, genoemd in het eerste lid, onderdeel c. Indien de belastingschuldige, bedoeld in de
eerste zin, buiten Nederland een vaste woon- of verblijfplaats heeft, vindt het eerste lid geen
toepassing. Op verzoek van de belastingschuldige, bedoeld in de eerste en tweede zin, kan de
ontvanger het eerste lid overeenkomstig toepassen op basis van de door de belastingschuldige bij
het verzoek over zijn leefsituatie verstrekte gegevens.
D.
Na hoofdstuk 1E wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:
Hoofdstuk 1F.
Uitstel van betaling bij schrijnende gevallen
Artikel 6g
1. De ontvanger verleent de belastingschuldige op diens schriftelijk verzoek uitstel van
betaling voor belastingaanslagen betreffende de erfbelasting in gevallen als bedoeld in artikel 25,
eenentwintigste lid, van de wet, mits voldoende zekerheid is gesteld en wordt ingestemd met de
door de ontvanger nader te stellen voorwaarden.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij een schriftelijk verzoek van een
erfgenaam ter zake van belastingaanslagen, anders dan de belastingaanslag bedoeld in het eerste
lid, die behoren tot de nalatenschap van een natuurlijk persoon.
3. De belastingschuldige of de erfgenaam verstrekt bij zijn verzoek als bedoeld in het
eerste lid, onderscheidenlijk het tweede lid, de benodigde gegevens, waaruit blijkt dat sprake is
van een situatie als bedoeld in artikel 25, eenentwintigste lid , van de wet. De ontvanger kan zo
nodig om aanvullende gegevens vragen.
4. De ontvanger kan afzien van de in het eerste lid gestelde zekerheidseis als dit voor de
belastingschuldige of de erfgenaam leidt tot onevenredige gevolgen die niet in verhouding staan tot
het doel van het stellen van zekerheid.
E.
Artikel 12, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt “de waarde hiervan niet meer bedraagt dan € 2269” vervangen
door “deze niet bovenmatig is”.
2. In onderdeel c wordt “€ 2269” telkens vervangen door “€ 3350”.
3. In onderdeel f wordt “€ 2269” vervangen door “€ 3350”.
F.

Artikel 15, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel c wordt “artikel 475d, eerste, tweede en vierde lid, van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering” vervangen door “artikel 16”.
2. In onderdeel f, wordt “€ 11,50” vervangen door “PM”.
G.
Artikel 16, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt “€ 23,04” vervangen door “PM”.
2. In onderdeel b wordt “€ 11,52” vervangen door “PM”.
H.
In hoofdstuk II vervalt afdeling 8.
Artikel XXIII
De Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 wordt
als volgt gewijzigd:
A.
Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. In het eerste lid (nieuw) wordt “G-rekeningovereenkomsten” vervangen door
“Overeenkomsten” en wordt “worden ingetrokken respectievelijk vervallen” vervangen door “zijn
ingetrokken, onderscheidenlijk vervallen”. Voorts vervalt “, bedoeld in deze regeling”.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Overeenkomsten die zijn opgesteld conform de bijlage bij deze regeling zoals deze luidde
vóór 1 januari 2023 worden aangemerkt als g-rekeningovereenkomsten indien zij voor 1 januari
2023 zijn aangevraagd en voor 1 april 2023 zijn afgesloten
B.
Na artikel 13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 13a. Verwerken g-rekeningovereenkomsten
De bank mag bij g-rekeningovereenkomsten als bedoeld in artikel 13, tweede lid, het
daarin opgenomen loonheffingennummer en omzetbelastingnummer waarin het
burgerservicenummer is verwerkt alleen verwerken ter uitvoering en archivering van die
overeenkomsten
C.
In de bijlage wordt bij het vierde en vijfde opsommingsteken na “nummer ….” ingevoegd
“(laatste zes tekens van het nummer)”.
Artikel XXIV

In de Uitvoeringsregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt in artikel 22
“artikel 33, eerste lid, onderdelen c en e van de wet” vervangen door “artikel 33, eerste lid,
onderdelen c, d en e van de wet”.
Artikel XXV
De Uitvoeringsregeling Belastingwet BES wordt als volgt gewijzigd:
A.
In Bijlage I van de Uitvoeringsregeling Belastingwet BES worden tussen “Fundashon Pa
Kwido di Personanan Desabilita, Kaya Sonmontuno 11, Bonaire”, en de “Foundation Early
Childhood Care & Education Saba, The Bottom z/n, Saba” de volgende instellingen ingevoegd:
Vereniging Bonaire Judo Bond, Kaya Orkidia 16, Bonaire
Bisdom Willemstad, Kaya Vicentius F. Gomez 1, Bonaire
B.
Artikel 8.9, eerste lid, onderdeel d, vervalt, onder vernummering van de onderdelen e tot
en met j tot d tot en met i.
Artikel XXVI
In de Regeling werkkleding 2001 BES wordt in artikel 1 “artikel 6c, derde lid, van de Wet
loonbelasting BES” vervangen door “artikel 6c, vijfde lid, van de Wet loonbelasting BES”.
Artikel XXVII
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat:
1. artikel I, onderdeel A, terugwerkt tot en met 1 april 2022;
2. artikel I, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 januari 2019;
3. artikel I, onderdeel C, terugwerkt tot en met 1 januari 2022;
4. artikel X met ingang van de dag dat artikel V, onderdeel A, van de Wet van 14 december
2006 houdende wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten
(Stb. 2006, 681) in werking treedt;
5. artikel XIX, onderdeel C, terugwerkt tot en met 1 juni 2021;
6. artikel XIX, onderdeel D, terugwerkt tot en met 1 januari 2021.

