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Op 8 februari 14 00 17 00 vindt het commissiedebat Vermogensverdeling plaats
in de Tweede Kamer Ter voorbereiding daarop heeft de vaste commissie voor

Financien twee brieven gestuurd met feitelijke vragen Deze betreffen de

kabinetsreactie op het IBO Vermogensverdeling respectievelijk de kabinetsreactie

op het CPB onderzoek Ongelijkheid en herverdeling In deze nota wordt u

gevraagd akkoord te gaan met het verzenden van de beantwoording van deze

vragen Daarnaast heeft de vaste commissie voor Financien verzocht om een brief

inzake de kabinetsreactie op de evaiuatie fiscale bedrljfsopvolgingsregeling die op

9 december jl door MEZK mede namens de stas FB naar de Kamer gestuurd
^ De

commissie vraagt om in de brief afzonderlijk in te gaan op de fiscale elementen

van de kabinetsreactie en nader in te gaan op de doeimatigheid van dit type
fiscale instrumenten en hoe de doeimatigheid van de bedrijfsopvolgingsregeiing
BOR zich verhoudt tot die van andere fiscale regelingen Met de tekst in de

aanbiedingsbrief bij de antwoorden op de feitelijke vragen wordt voidaan aan dit

verzoek

Bljlagen
1 Aanbiedingsbrief

Antwoorden IBO rapport

Antwoorden CPB rapport

Vragenset IBO rapport

Vragenset CPB rapport
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Beslis en bespreekpunten
• Bent u minister en stas FB akkoord met het verzenden van de set met

antwoorden naar de Tweede Kamer en bent u stas akkoord met de tekst in

de brief over de BOR fzie aanbiedingsbrief in bHiaoe l

• Zijn er in aanvulling van de standaard voorbereidingsdossier die u zult

ontvangen en de input die we van u hebben ontvangen tijdens de

thematische M staf over vermogensongelijkheid op 26 januari nog wensen

voor de voorbereiding van dit debat

Kernpunten
• U minister en stas FB ontvangt in voorbereiding op het debat een

voorbereidingsdossier Daarnaast vindt er op dinsdag 7 februari tussen

16 30 en 17 00 een voorbespreking plaats
• Graag attenderen we u op de voigende aandachtspunten in en over de set

met antwoorden

o In de set met schriftelijke vragen wordt onder andere gevraagd naar de

herziening van het boxenstelsel en of een synthetisch stelsei voor meer

evenwicht in het belasten van arbeid en vermogen zorgt
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Daarnaast worden de nodige vragen gesteld naar de voornemens van

het kabinet met betrekking tot het zwaarder belasten van vermogen

bevorderen kansengelijkheid en herverdeling Deze vragen zijn zoveel

mogelijk gedusterd in de beantwoording Hetzelfde geldt voor de

vragen die gaan over maatregelen uit het verleden en het effect

daarvan op de vermogensverdeling
Ook wordt gevraagd naar de rol van pensioenen en

ondernemingsvermogen bij de vermogensverdeling
Ten slotte zijn een aantal vragen gesteld over verbanden die niet

logisch zijn zoals het verband tussen bevolkingsgroei migratiesaldo en

vermogensongelijkheid
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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