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Jaarlijks wordt kort voor de stemmingen van het pakket Beiastingplan een brief

met daarin de beoordeling van de ingediende modes en amendementen aan de

Tweede Kamer verzonden Deze brief treft u hierbij aan

BIjIagen
1 Appreciatlebrief

2 Overzicht in tabelvorm

Beslispunten 3 Overzicht quick scans

1 Ondertekening brief appreciatie moties en amendementen

Wij verzoeken u akkoord te gaan met de bijgevoegde brief en de bijiages 1 een

overzicht in tabelvorm met de beoordeling van modes en amendementen en 2 en

overzicht met quickscans van de Belastingdienst o

Indien u akkoord bent verzoeken wij u stas FB de brief te ondertekenen

2 Actieve openbaarmaking

Bent u akkoord met het actief openbaar maken van nota s onderliggend aan deze

Kamerbrief en nota s van wijziging

Kernpunten
• In principe zijn alle moties en amendementen beoordeeld tijdens het debat

Er worden dan ook op een uitzondering na geen moties of amendementen

nader toegelicht in de brief

• De uitzondering betreft het amendement dat erin voorziet om de LIV wei voor

2023 te verhogen maar niet voor 2024 Dit is een amendement op het

wetsvoorstel lOAWO Kindgebonden budget
• De Kamer wordt daarnaast door middel van deze brief jaarlijks conform een

toezegging uit 2014 gei nformeerd over een aantal bedragen en

percentages Het gaat om de bekendmaking van het percentage van het

eigenwoningforfait en de bekendmaking van de tabelcorrectiefactor en de

arbeldskorting

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context
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Zie voor alle ingediende moties en amendementen tijdens de behandeling van het

pakket Belastingplan 2023 de brief en de bijiages

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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