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Bijiagen
1 aanbledingsnotia
2 Inbreng verslag

3 Nader verslag
BesMspunten
Indien u akkoord bent met verzending wordt u verzocht om de volgende bijiagen
te ondertekenen

1 de aanbiedingsbrief
2 nota naar aanleiding van het verslag

ol

Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen worden

voorafgaan aan de openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Kernpunten
• De leden van de fracties van de VVD PVV D66 CDA SP en de

ChristenUnie hebben verschillende feitelijke vragen gesteld over de

werking en effectiviteit van het voorstel De daadwerkelijke effectiviteit

zal pas in de toekomst beoordeeld kunnen worden De Europese
Commissie zal jaarlijks verslag doen van de behaalde resultaten

• Verder gaat een groot deei van de vragen over de privacyaspecten van

het digitale systeem CESOP waarin betaalgegevens worden opgeslagen
en geanalyseerd Zoals ook al is aangegeven in de Memorie van

Toelichting en het Nader rapport is bij de vormgeving van de richtlijn en

verordening voliedig rekening gehouden met het advies van de European
Data Protection Supervisor

• Het wetsvoorstel is niet voor advies naar de Autoriteit persoonsgegevens

gestuurd omdat dit niet nodig is nu er sprake is van een 1 op 1

impiementatie zonder rationale beleidsvrijheid Ook zal slechts een

seiecte groep aangewezen ambtenaren toegang hebben tot de informatie

in het systeem is er een drempel van 25 betalingen toegevoegd aan het

systeem om het meer toe te spitsen om economische activiteiten en

wordt van de consument enkel zijn locatie op landniveau geregistreerd
• Daarnaast zijn er vragen gesteld over de uitvoerbaarheid door de

Belastingdienst Het voorstel is met een tijdelijke voorziening uitvoerbaar

Dit is afgestemd met de Europese Commissie Medio 2023 wordt de

Uitvoeringstoets herijkt om te bepalen wanneer de tijdeiijke voorziening
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omgezet kan worden in de toekomstbestendige voorziening Dit heeft

echter geen invioed op de uitvoerbaarheid per 1 januari 2024 en daarom

hoeft naar onze mening de parlementaire behandeling van het

wetsvoorstel hier niet op te wachten Hierdoor hebben de

betaaldienstaanbieders zekerheid over welke regels gaan gelden en

kunnen zij tijdig maatregelen nemen voor de implennentatie

Communicatie

Bij dit nader verslag is geen proactieve communicatie voorzien Mogelijk wordt er

bij de stemming over dit wetsvoorstel proactieve communicatie voorbereid

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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