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Agenda Maandag 12 december 2022 en dinsdag 13 december 2022 

Opgesteld 9 december 2022
  

A. OPENBARE BEHANDELING 
Maandag 12 december 2022 om 16.00 uur 
Dinsdag 13 december 2022 om 9.30 uur 

1. Behandeling 

36 202 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 
2023) 

36 203 Wijziging van het voordeel uit sparen en beleggen als bedoeld in artikel 5.2 
van de Wet inkomstenbelasting 2001 over de kalenderjaren 2017 tot met 
2022 door het lager vaststellen van het voordeel in gevallen waarin dat nodig 
is om het voordeel in overeenstemming te brengen met de uitspraak van de 
Hoge Raad van 24 december 2021 (Wet rechtsherstel box 3) 

36 204 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 om de berekening van het 
voordeel uit sparen en beleggen in overeenstemming te brengen met het 
arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (Overbruggingswet box 3) 

36 206 Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag voor de invoering van 
een minimum CO2-prijs voor de industrie (Wet minimum CO2-prijs industrie) 

36 207 Wijziging van de Invorderingswet 1990 en enkele andere wetten tot invoering 
van een grondslag voor het niet in rekening brengen van invorderingsrente in 
specifieke gevallen (Wet delegatiebepaling geen invorderingsrente in 
specifieke gevallen) 

36 208 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het 
kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, wijziging van 
de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het 
afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers en wijziging van de 
Wet tegemoetkomingen loondomein in verband met aanpassingen van het 
lage-inkomensvoordeel 

36 107 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale 
verzamelwet 2023) 
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36 063 Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van 
belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2021/514 van 
de Raad van 22 maart 2021 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende 
de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU 
2021, L 104) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale 
platformeconomie) 

36 235 Invoering van een tijdelijke solidariteitsbijdrage (Wet tijdelijke 
solidariteitsbijdrage) 

35 929 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale 
regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een 
liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten 
als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten) 

35 496 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter 
bestrijding van belastinguitstel en -afstel als gevolg van excessief lenen bij 
een eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap) 

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL: 
1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge 
Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor 
Immigratie & Asiel / JBZ-Raad 

36 183 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire 
begroting inzake huisvestingspakket migratiecrisis) 
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