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TERBESLISSING

Aan

Je staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Directie Strategie Recht

BeleidTEB INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Nazending beantwoording schriftelijke vragen wet

invorderingsrente Datum

10 november 2022

Notanummer

2022 0000244473

Bljlagen

1 Kamerbrief nazending

beantwoording

scbrifteiijke vragen

wet invorderingsrente

Aanleiding

Op vrijdag 10 juni jl zijn er schriftelijke vragen ingediend met betrekking tot de

Wet geen rente bij hervatting invordering toestagschulden Op 22 juni 2022 heeft

u staatssecretaris Toeslagen en Douane de nota naar aanleiding van verslag
waarin deze schriftelijke vragen zijn beantwoord naar de Kamer gestuurd Bij
deze beantwoording is aangegeven dat staatssecretaris Fiscaliteit en

Belastingdienst op drie vragen zou terugkomen

Beslispunten
• Gaat u stas TD akkoord om de beantwoording namens u te verzenden

en zo ja bent u akkoord met de beantwoording
• Indian u akkoord bent met de beantwoording verzoeken wij u de

bijgaande Kamerbrief te ondertekenen

• Gaat u daarnaast akkoord met bet actief openbaar maken van deze

beslisnota V
Kernpunten

• De vragen hebben betrekking op de hoeveelheid burgers die een

betalingsregeling ontvangen in bet kader van de opstart van de

gepauzeerde terugvorderingen van toeslagschulden en daarnaast ook

belastingschulden hebben Ook is gevraagd om meer inzicht te

verschaffen in de hoogte en aard van deze schulden

• Gezien bet onderwerp valt voor u beiden lets te zeggen als

ondertekenaar Pragmatisch zou ons voorstel zijn om anders dan eerder

aangegeven dezelfde ondertekening aan te houden als bij andere

brieven op dit onderwerp dus dat staatssecretaris Toeslagen en Douane

de beantwoording naar de Tweede Kamer zendt

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

De wet is inmiddeis aangenomen Op 20 juii ji is deze wet in werking getreden
met terugwerkende kracht vanaf 1 juii 2022 De beantwoording van deze vragen

was niet van toepassing voor de wetsbehandeling zelf

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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Niet van toepassing
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