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Bijiagen
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Aanleiding
• Op Prinsjesdag heeft u de brief aanpak fiscaie regelingen naar de Tweede

Kamer gestuurd Via schriftelijke inbreng heeft de vaste Commissie voor

Financien 52 feitelijke vragen gesteld
• Bijgaand treft u voor akkoord de kamerbrief aan met de beantwoording van

de feitelijke vragen De beantwoording staat geagendeerd voor het

Commissiedebat Mationale Fiscaliteit op 14 juni 2023

Beslispunten
1 Graag uw akkoord met de voorgestelde beantwoording van de feitelijke

vragen en ondertekening van bijgaande kamerbrief zie bijiage 1

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

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Het omiijnde deel

persoonsgegevens worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar

gemaakt
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Kernpunten
• De vragen gaan vooral over welke criteria voor de beoordeling gebruikt

worden en hoe hier invulling aan wordt gegeven de betrokkenheid van

stakeholders en de weging en vervoigstappen Er zijn ook een aantal vragen

over specifieke regelingen zbals de arbeidskorting en de middelingsregeling
• In de antwoorden geven we toelichting op de gehanteerde criteria en op basis

van welke informatie we deze gaan beoordelen De criteria betreffen in ieder

geval onderbouwing voor overheidsingrijpen doeltreffend en doelmatigheid

complexiteit voor de uitvoering en handhaving en doenlijkheid en

uitlegbaarheid voor de belastingplichtige Over de weging van de

beoordelingen wordt gezegd dat negatief geevalueerde regelingen als eerste

aan bod komen en dat hoe negatiever regelingen scoren op de verschiilende

criteria hoe groter de kans dat deze herzien worden De beoordelingen geven

een indicatie vervolgens is maatwerk nodig
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Politiek bestuurlijke context
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op 14 juni 2023 is een Commissiedebat Nationale Belastingen in de TK gepland
waarvoor ook de Kamerbrief aanpak fiscaie regeiingen geagendeerd is en de

beantwoording van de feiteiijke vragen

Leden van de Eerste Kamer hebben via schriftelijke vragen geinformeerd naar de

mogelijkheid van een vroegtijdig debat over de aanpak fiscaie regeiingen In de

schrifteiijke beantwoording heeft u hierop positief gereageerd

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Pagina 2 van 2

1653147 00001


