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Commissie Wetsvoorstellen
Aan de Vaste commissie voor Financiën van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
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2500 EA DEN HAAG

Amsterdam, 2 juni 2022

Betreft:

NOB-reactie ter zake van de Voorjaarsnota 2022

Geachte leden van de Commissie,
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling
kennisgenomen van de Voorjaarsnota 2022 en is verheugd dat deze op hoofdlijnen ook
informatie bevat over de voorgenomen besluitvorming. Daarmee komt er voor het parlement
meer tijd voor het toetsen en beoordelen van de voorgenomen beleidsmaatregelen.
1. Aanvullen met concrete wetsvoorstellen
Het feit dat concrete wetsvoorstellen ontbreken bemoeilijkt de toetsing en beoordeling echter
aanzienlijk. Door deze opzet van het Kabinet blijft er voor u als leden van de Tweede Kamer,
voor de Eerste Kamer, maar ook voor het Ministerie van Financiën, een enorme piekbelasting
bestaan in de drie maanden na Prinsjesdag om het Belastingplan en de daarmee tegelijk
ingediende wetsvoorstellen tijdig behandeld te krijgen. Zo was de periode tussen het indienen
van het Pakket Belastingplan en de datum voor inbreng verslag in 2021 slechts 15 dagen en
zou dit jaar op basis van het concept behandelschema nog maar 13 dagen zijn.
Het risico bestaat dat dit de kwaliteit van de wetgeving en het wetgevingsproces niet ten
goede komt. De Orde pleit er daarom voor om, waar mogelijk, al bij de voorjaarsnota
(concept)wetsvoorstellen toe te voegen. De Orde is van mening dat de indiening van vaak
technisch complexe wetgeving eerder in het jaar de kwaliteit van de wetgeving en het
wetgevingsproces ten goede komt.
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2. Langetermijnvisie opbouw oudedags- en nabestaandenvoorziening voor
ondernemers
De afschaffing van de fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is volgens de Orde op zichzelf
een begrijpelijke en goed te motiveren maatregel. Tegelijkertijd lijkt de nu voorgestelde
afschaffing van de FOR incidenteel te zijn ingegeven en mist de Orde vooralsnog een
consistent beeld met visie op de oudedags- en nabestaandenvoorzieningen voor ondernemers.
Nederland is gebaat bij een doordachte fiscale langetermijnvisie en geeft u in overweging de
staatssecretaris hiernaar te vragen.
3. Tot slot
De Orde is uiteraard graag bereid deze reactie op de Voorjaarsnota 2022 nader toe te lichten
en daartoe in overleg te treden. Een afschrift van deze brief is heden verzonden aan de
staatssecretaris van Financiën en de Orde zal deze brief ook op haar eigen website publiceren.
Hoogachtend,
de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

drs. R.A. van der Jagt
voorzitter Commissie Wetsvoorstellen
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