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Persoonsgegevens

nota Opiegnota bij verzending Kamerbrief stand van zaken

betalingsregeling corona belastingschulden

Datum

8 maart 2023

Aanleiding
U heeft verzocht om de Kamerbrief stand van zaken betalingsregeling corona

Notanummer

2023 0000068527

Bijiagen

1 Artiker FD

2 Februarl brief aan

ondernemers

3 Persbericht

nota treft u de Kamerbrief en een bijbehorend persbericht

Beslispunten
• Hierbij bieden wij u ter ondertekening en verzending de Kamerbrief aan en

een bijbehorend persbericht Gaat u akkoord met het verzenden van

bijgevoegde brief en het pubiiceren van het persbericht
• Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s Omiijnde delen worden

voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

of
Kernpunten

• In de Kamerbrief bladzijde 7 is naar aanleiding van de bespreking van

de conceptbrief in de politieke voerhoek van dinsdag 7 maart jl een

passage opgenomen die ziet op de verwarring die is ontstaan naar

aanleiding van het FD artikel bijiage 1 over de februari brief bijiage 2

die aan ondernemers is verzonden

• De cijfers in de brief zijn geactualiseerd de peildatum van de cijfers is

27 februari 2023 Flet opnemen van meer recente cijfers zou een

vertekend beeld geven op 28 februari jl is een betalingstermijn
verstreken en veel ondernemers betalen de betaaltermijn pas na de

vervaldatum Er is ook geen sanctie voor het te laat betalen van het

termijnbedrag van de betalingsregeling

Toelichting

Communicatie

Er wordt proactieve communicatie voorbereid bij de brief met bijgevoegd

persbericht bijiage 3 Deze wordt ook gedeeld met de belangrijkste partners
KvK MKB Nederland VNO NCW en ZZP Nederland

A

PoHtiek bestuurUjke confexf

Er zijn inmiddels Kamervragen gesteld naar aanleiding van het artikel in het FD

over de februari brief die aan ondernemers is verzonden Deze vragen worden

nog deze week beantwoord en aan de Kamer gezonden
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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