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36 107 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale 
verzamelwet 2023)

D VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
FINANCIËN1

Vastgesteld 1 december 2022

De memorie van antwoord heeft de commissie 
aanleiding gegeven tot het stellen van de volgende 
nadere vragen.2

1. Inleiding 

De leden van de fractie van het CDA hebben 
kennisgenomen van het wetsvoorstel en de memorie 
van antwoord en hebben hierover enkele nadere 
vragen.

2. Vragen van de leden van de fractie van het 
CDA
De leden van de CDA-fractie verzoeken de regering 
om te reageren op de stelling van de Nederlandse 
Orde van Belastingadviseurs (NOB) in de nadere 
reactie van 21 november 2022 dat de voorgestelde 
regels inzake de belasting- en invorderingsrente niet 
bijdragen aan het behalen van de doelen van de 
regeling.3

1 Samenstelling: 
Essers (CDA) (voorzitter), Prast (PvdD), Backer (D66), Ester 
(CU), Faber-van de Klashorst (PVV), Van Apeldoorn (SP), 
Van Strien (PVV), Jorritsma-Lebbink (VVD), N.J.J. van 
Kesteren (CDA), Schalk (SGP), Van Rooijen (50PLUS), Vos 
(VVD), Van Ballekom (VVD), Berkhout (Fractie-Nanninga), 
Crone (PvdA), Frentrop (Fractie-Frentrop), Geerdink (VVD), 
Karimi (GL) (ondervoorzitter), Van der Linden (Fractie-
Nanninga), Otten (Fractie-Otten), Rietkerk (CDA), 
Rosenmöller (GL), De Boer (GL), Van der Voort (D66), Raven 
(OSF) en Fiers (PvdA).
2 Kamerstukken I 2022/23, 36107, C.
3 Kamerstukken I 2022/23, 36107, B, 1; NOB, “Nadere 
reactie ter zake van wetsvoorstellen Belastingplan 2023, 
Fiscale Verzamelwet 2023 en Wet implementatie EU-richtlijn 
gegevensuitwisseling digitale platformeconomie”, 
geregistreerd onder griffienummer 171974.03; 
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De leden van de CDA-fractie verzoeken de 
regering te verduidelijken hoe het 
voorgestelde artikel 30ia derde lid Algemene 
Wet inzake Rijksbelastingen zich verhoudt 
tot de rechtsoverwegingen 3.3.1 en 3.3.2 in 

https://www.nob.net/nadere-reactie-pakket-
belastingplan-2023-en-gevoegde-wetsvoorstellen 

https://www.nob.net/nadere-reactie-pakket-belastingplan-2023-en-gevoegde-wetsvoorstellen
https://www.nob.net/nadere-reactie-pakket-belastingplan-2023-en-gevoegde-wetsvoorstellen
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het arrest van de Hoge raad van 18 november 2022.4 Hoe verhoudt deze wetswijziging zich ten opzichte 
van voormelde principiële rechtsoverwegingen van dit arrest?

De leden van de commissie zien de beantwoording van voorgaande vragen met belangstelling tegemoet. 
Zij verzoeken de regering de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk vrijdag 2 december 2022 aan 
de Eerste Kamer toe te zenden. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording achten zij het wetsvoorstel 
gereed voor plenaire behandeling op 12 en 13 december 2022.

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën, 
Essers

De griffier van de vaste commissie voor Financiën, 
De Man

4 Hoge Raad, 18 november 2022, ECLI: HR:2022:1673.
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