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Geachte mevrouw Schippers, 
 
Op 11 oktober 2017 2017 is aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voor advies voorgelegd 
het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940 – 1945 
(Wubo) en de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940 1945 (Wuv). De aanleiding tot 
wijziging van deze wetten is gelegen in een wijziging in de berekening van het voordeel uit sparen 
en beleggen in de Wet inkomstenbelasting (Wet IB).  
In de Wubo en Wuv worden de inkomsten uit vermogen in mindering gebracht op de uitkering. 
De inkomsten uit vermogen worden bepaald door de omvang van het vermogen op het moment 
van de aanvraag van de uitkering te vermenigvuldigen met het rendementspercentage uit artikel 
5.2 (‘box 3’) van de Wet IB. Omdat een forfaitair rendement op basis van drie schijven tot 
technische problemen bij de uitvoerder Svb leidt, is besloten voor de Wubo en Wuv alleen de 
eerste schijf te laten gelden. De huidige software kan maar één schijf voor de vermogens-
vermogensbelasting aan. De aanpassingskosten van de software zijn te hoog om het systeem 
voor de relatief kleine groep uitkeringsgerechtigden waarvoor anders de tweede of derde schijf 
zou gelden aan te passen.  
 
Toetsingskader 
ATR heeft de gevolgen voor de regeldruk beoordeeld aan de hand van het volgende toetsings-
kader:  
1. Nut en noodzaak: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving 

moeten naleven? 
4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 
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Bevindingen  
 
Onderbouwing nut en noodzaak 
De toelichting maakt duidelijk dat een wijziging van de bestaande wetgeving noodzakelijk is. De 
wijziging in de Wet IB dwingt om ook de Wubo en Wuv aan te passen. Nut en noodzaak van de 
wijzigingen zijn in de toelichting voldoende aannemelijk gemaakt. Naar het oordeel van het 
college motiveert de toelichting de voorgenomen wijzigingen op adequate wijze. 
 
Minder belastende alternatieven 
De toelichting op het wetsvoorstel maakt duidelijk dat een andere wijze van koppelen aan de Wet 
IB technisch niet mogelijk is. Minder belastende alternatieven zijn daarom niet aan de orde. 
 
Werkbaarheid en merkbaarheid 
De bepalingen van het wetsvoorstel hebben geen gevolgen voor de werkbaarheid, uitvoer-
baarheid en merkbaarheid van de regelingen. De inkomsten uit vermogen worden nu al op de 
uitkering in mindering gebracht. Dat verandert met deze wetswijziging niet. Ook na de wijziging 
blijft dat gebeuren door met één schijf te werken, omdat drie schijven, zoals bij de Wet IB het 
geval, technisch niet mogelijk is. Het enige dat een klein deel van de uitkeringsgerechtigden van 
de wetswijziging zal merken c.q. opvallen is het verschil in vaststelling van het inkomensvoordeel 
uit sparen en beleggen tussen de inkomstenbelasting en de Wubo of Wuv. 
 
Berekening regeldruk 
Het wetsvoorstel bevat een paragraaf waarin op de gevolgen voor de regeldruk wordt ingegaan. 
Op 13 oktober 2017 is een herziene versie van de regeldrukparagraaf ontvangen. Het geeft aan 
dat het wetsvoorstel geen gevolgen voor de administratieve lasten van het bedrijfsleven heeft. Er 
zijn wel regeldrukgevolgen voor burgers. Voor de berekening van deze gevolgen is uitgegaan 
van 10 minuten per potentieel rechthebbende aan kennisnemingskosten van de wijziging in de 
regelgeving. Er zijn in totaal 2979 potentieel rechthebbenden. Verder is uitgegaan van 20 minuten 
voor het kennisnemen en het invullen van het (aanvraag)formulier door de feitelijk recht-
hebbenden. Er zijn in totaal 2174 feitelijk rechthebbenden. Met deze aantallen bedragen de 
eenmalige kosten in totaal circa € 18.500,-. Hierbij is uitgegaan van een uurtarief van € 15,- 
geheel conform het Handboek meting regeldruk. 
De herziene beschrijving en berekening van de regeldrukgevolgen geven geen aanleiding tot het 
maken van opmerkingen. De wijze waarop het inkomensvoordeel uit sparen en beleggen op de 
uitkering wordt gekort, blijft betrekkelijk simpel, omdat er ook na wijziging met één schijf gewerkt 
blijft worden. 
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Dictum 
Nut en noodzaak van de maatregelen zijn duidelijk en adequaat in de toelichting gemotiveerd. Er 
zijn geen minder belastende alternatieven voorhanden. En de gevolgen voor de regeldruk zijn 
afdoende in beeld gebracht. Het voorgaande overwegende is het dictum van dit advies: 
 
Het wetsvoorstel indienen. 
 
Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 
 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
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