Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)

1. Wat is de aanleiding?
Deze consultatie volgt op een brief van het kabinet van 3 december 2018 waarin is aangekondigd
dat zal worden onderzocht of dividendstripping binnen het bestek van de huidige nationale regels
voldoende kan worden aangepakt.

2. Wie zijn betrokken?
Het kabinet vindt het belangrijk om de overwegingen van alle betrokken partijen en overige
belangstellenden af te wegen in de keuze voor het vervolgtraject bij de aanpak van
dividendstripping. De problematiek rondom de aanscherping van maatregelen ter voorkoming van
dividendstripping is zeer complex en hangt in grote mate samen met de inrichting van de
aandelenhandel. Hierbij zijn veel verschillende partijen betrokken, zoals financiële instellingen,
beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen, marktexploitanten en (niet-)
professionele beleggers.

3. Wat is het probleem?
Het kabinet vindt het onwenselijk dat de mogelijkheid blijft bestaan om door middel van
dividendstripping geen of minder dividendbelasting te betalen dan de wetgever heeft bedoeld. Om
deze reden is het voor het kabinet belangrijk om te onderzoeken welke alternatieven er zijn om
dividendstripping beter aan te kunnen pakken.

4. Wat is het doel?
Het kabinet wil de impact van de alternatieven op de praktijk van partijen in kaart brengen.
Daarnaast vindt het kabinet het van belang om door middel van deze consultatie partijen de
ruimte te bieden om alternatieven aan te dragen die passen binnen de randvoorwaarden, maar die
in deze fase nog niet zijn geïdentificeerd. Hierbij kan naast fiscale maatregelen ook gedacht
worden aan niet-fiscale opties. Alleen op deze wijze kan een zorgvuldige afweging worden
gemaakt over het vervolgtraject.

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Overheidsinterventie is nodig voor de gewenste aanpak van de dividendstripping-problematiek.

6. Wat is het beste instrument?
De gewenste aanpak van de problematiek wordt met deze internetconsultatie geïnventariseerd.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Deze internetconsultatie heeft nog geen gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu.

