
libi
W

w

4t Ministerie van Financien

I
Oirectoraat Generaal

Belastingdienst
Concerndirectie

Uitvoerings en

Kandhavingsbeleid

TER BESLISSING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Beantwoording van het schriftelijk overleg SO van 1

december 2022 over herijking van de Invorderingswet
1990 en procesupdate enkele toezeggingen

C
Datum

ISjanuarl 2023

Notanummer

2023 0000015293

Bijiagen
1 Aanbiedingsbrief
2 Beantwoording SO

Aanleiding

Bijgaand treft u de beantwoording van de vragen die op 1 december 2022 zijn

gesteld in het schriftelijk overleg SO naar aanleiding van de op 4 november

2022 toegezonden brief inzake Herijking van de Invorderingswet 1990 en

procesupdate enkele toezeggingen {Kamerstukken II 2022 23 35510 nr 106 ic5l]
BesMspunten

JGaat u akkoord met de beantwoording van de vragen die gesteld zijn in

het SO van 1 december 2022 yC^
Indien u akkoord bent kunt u staatssecretaris van Financien Fiscaliteit

en Belastingdienst en staatssecretaris van Financien Toesiagen en

Douane de bijgevoegde aanbiedingsbrief ondertekenen

Graag uw akkoord met het openbaar maken van deze voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

vW^
Kernpunten

• Op 1 december 2022 zijn in het SO vragen gesteld en opmerkingen

gemaakt over de brief Herijking van de Invorderingswet 1990 en

procesupdate enkele toezeggingen Dit betreffen vragen en opmerkingen
van de leden van de fracties van de WD D66 en de PVV

De leden van de fractie van de VVD ondersteunen de doelstelling van het

kabinet over het bieden van meer maatwerk Deze opmerking behoeft

geen reactie

• De leden van de fractie van D66_iuichen de herijking van de

invorderingsstrategieen toe en sporen de staatssecretarissen aan om snel

inhoudelijke resultaten te delen De invorderingsstrategieen van de

Belastingdienst en Toeslagen zijn reeds op 23 aecember 2022 haaf de

Tweede Kamer aestuurd Udk deZe opmerkina oenoert daarom aeen

reactie
~

• De vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PVV zijn
beantwoord en voorzien van een reactie Deze treft u bijgevoegd aan

util

2^

Toelichting
Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing
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Potitiek bestuurlijke context

De vragen z[Jn gesteld naar aanleiding van de brief over de Herijking van de

Invorderingswet 1990 en procesupdate enkele toezeggingen Op 23 december

2022 zijn de invorderingsstrategieen van de Belastingdienst en Toeslagen naar de

Tweede Kamer gestuurd

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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• 1

Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienat

Concerndirectie

Uitvoerings en

Handhavingsbeleid

TER BESLI5SING

Aan

de staatssecretahs van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

^ 9e staatssecretaris van FiTTancien ToeslageFTerTbouane

nota
Persoonsgegevens

Beantwoording van het scFiriftelijk overleg SO van 1

december 2022 over herijking van de Invorderingswet
1990 en procesupdate enkele toezeggingen

Datum

1 3 januari 2023

Notanummer

2023 0000015293
Aanleiding

Bijgaand treft u de beantwoording van de vragen die op 1 december 2022 zijn

gesteld in het schriftelijk overleg SO naar aanleiding van de op 4 november

2022 toegezonden brief inzake Flerijking van de Invorderingswet 1990 en

procesupdate enkele toezeggingen {Kamerstukken II 2022 23 35510 nr 106

Bijiagen
1 Aanbiedingsbrief
2 Beantwoording SO

Beslispunten
01 0Gaat u akkoord met de beantwoording van de vragen die gesteld zijn in

het SO van 1 december 2022

Indien u akkoord bent kunt u staatssecretaris van Financien Fiscaiiteit

en Belastingdienst en staatssecretaris van Financien Toeslagen en

Douane de bijgevoegde aanbiedingsbrief ondertekenen

Graag uw akkoord met het openbaar maken van deze vooriiggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Kernpunten

Op 1 december 2022 zijn in het SO vragen gesteld en opmerkingen

gemaakt over de brief Flerijking van de Invorderingswet 1990 en

procesupdate enkele toezeggingen Dit betreffen vragen en opmerkingen
van de leden van de fracties van de VVD D66 en de PVV

De leden van de fractie van de VVD ondersteunen de doelstelling van het

kabinet over het bieden van meer maatwerk Deze opmerklng behoeft

geen reactie

De leden van de fractie van D66 juichen de herijking van de

invorderingsstrategieen toe en sporen de staatssecretarissen aan om snel

inhoudelijke resultaten te deien De invorderingsstrategieen van de

Belastingdienst en Toeslagen zijn reeds op 23 december 2022 naar de

Tweede Kamer gestuurd Ook deze opmerking behoeft daarom geen

reactie

De vragen en opmerkingen van de leden van de fractie van de PVV zijn
beantwoord en voorzien van een reactie Deze treft u bijgevoegd aan

Toelichting
Niet van toepassing

Communicatie

Niet van toepassing

Pagina 1 van 2

1692477 00002



Politiek bestuurlljke context

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de brief over de Herijking van de

Invorderingswet 1990 en procesupdate enkele toezeggingen Op 23 december

2022 zijn de invorderingsstrategieen van de Beiastingdienst en Toesiagen naar de

Tweede Kamer gestuurd

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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