Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK) voor het wetsvoorstel aandelenoptieregeling
1. Wat is de aanleiding?
Er wordt gevolg gegeven aan de toezegging in de Fiscale beleidsagenda 2019 1 en de
aankondiging in de brief van 15 september 2020 2 dat de fiscale regeling voor aandelenopties
aangepast wordt. Met dit wetsvoorstel wordt de fiscale regeling voor aandelenopties gewijzigd
om het aantrekkelijker te maken om aandelenopties te verstrekken. Als gevolg van dit voorstel
wordt het heffingsmoment van uitoefening van een aandelenoptierecht in beginsel verschoven
naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen
verhandelbaar zijn en er dus liquide middelen voorhanden kunnen zijn om de verschuldigde
belasting te voldoen.

2. Wie zijn betrokken?
Werkgevers die een werknemer een aandelenoptierecht aanbieden en diens werknemers worden
geraakt door het wetsvoorstel.
Bij de ontwikkeling van dit wetsvoorstel zijn de volgende partijen betrokken geweest:
Techleap.NL, alsmede de door Techleap.NL aangedragen experts,
De Belastingdienst, en
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
3. Wat is het probleem?
Het probleem is dat op het huidige heffingsmoment van uitoefening van een aandelenoptierecht
er niet altijd (voldoende) liquide middelen beschikbaar zijn om de verschuldigde belasting te
voldoen.
4. Wat is het doel?
Het doel is bij de heffing zoveel als mogelijk aan te sluiten bij het moment waarop liquide
middelen beschikbaar (kunnen) zijn. De nieuwe maatregel zal er naar verwachting toe leiden
dat het inzetten van aandelenoptierechten om personeel aan te trekken en te behouden
veelvuldiger zal plaatsvinden en de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van onder
meer de ons omringende landen wordt bevorderd.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Het huidige heffingsmoment kan tot liquiditeitsproblemen leiden. De wetgever wenst een
dergelijke probleem waar mogelijk te voorkomen. Voor het aanpassen van het heffingsmoment
is wijziging van de wet noodzakelijk.
6. Wat is het beste instrument?
Aanpassing van de bestaande wetgeving is de enige mogelijkheid om het heffingsmoment van
aandelenoptierechten te wijzigen.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De maatregel voor aandelenoptierechten heeft een beperkt effect op de administratieve lasten
voor burgers en bedrijven. Als een werknemer gebruikmaakt van de keuzeregeling moet de
werknemer deze keuze schriftelijk kenbaar maken aan de inhoudingsplichtige en dient de
inhoudingsplichtige deze keuze te administreren en te bewaren bij zijn loonadministratie.
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