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Bijiagen

1 Beantwoording

Kamervragen
2 Aanbiedingsbrief Kamer

Aanleiding

Op 15 februari 2023 hebben de ieden Maatoug en Van der Lee beiden

GroenLinks aan u en de minister voor Armoedebeieid Participatie en Pensioenen

SZW Kamervragen Bijiage 1 gesteld over de uitzending van Tegenlicht van

donderdag 26 januari en het initiatief Coliectief Kapitaal De beantwoording van

de vragen 3 tot en met 5 ligt op uw ambtsterrein De beantwoording van de

vragen 6 en 7 ligt op het ambtsterrein van uw collega bewindspersoon deze

antwoorden zijn door SZW aangeleverd

2^ 6^2 J
Beslispunten

• Gaat u akkoord met bijgaande beantwoording Bijiage 2 Als u akkoord

bent kunt u de aanbiedingsbrief Bijiage 3 ondertekenen U ondertekent

mede namens de minister voor Armoedebeieid Participatie en Pensioenen

SZW

• 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

Kernpunten
• De minister van SZW ontvangt de beantwoording gelijktijdig In de

beantwoording wordt aangegeven dat de Belastingdienst is gehouden aan

de geheimhoudingsplicht van artikel 67 van de Algemene wet inzake

rijksbelastingen AWfL _en dat u daarom geen informatie kuntgeven avec

een individuele belastingplichtige
In algemene zin wordt aangegeven dat voor de inkomstenbelasting van

belang is of er sprake is van een bela^bare bron van inkomen in de zin

van de Wet IB 2001

Voor de schenkbelasting geldt een vrijstelling voor uitkerin^en die door

een ANBI worden gedaan in het kader van°Fiet algemeen nut Ook geldt
een vrijstelling van schenkbelasting als de ontvanger inkomstenbelasting
is verschuldigd over wat hij door schenking heeft verkregen
Ook wordt in algemene zin verduidelijkt dat het voor de schenkbelasting
en voor de beoordeling of er spTake is van een bron van inkomen voor de

Wet IB 2001 het niet van belang is onder welke algemeen nut categorie
een ArJBTis ingedeeld De algemeen nut categorie en speelt in het ANBI

aanvraagprocesvvel een rol
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Toehchting
• In de uitzending van Tegenlicht kwam onder andere het initiatief Collectief

Kapitaal aan bod De stichting Collectief Kapitaal ANBI zet zich in voor

een samenleving waarin iedereen een bestaanszeker leven op kan

bouwen

1
Wettelijke geheimhoudingsplicht

Communicatie

N v t

Politiek bestuurlijke context

Op 6 maart Jl is een uitstelbhef aan de Kamer gestuurd Indien u en de minister

voor Armoedebeleid Participatie en Pensioenen die deze beantwoording

gelijktijdig met u ontvangt akkoord zijn met de beantwoording wordt de

beantwoording verstuurd aan de Tweede Kamer Dit gebeurt uiterlijk een week

voorafgaand aan het Commissiedebat van 23 maart

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

De omkaderde passage in buliet 2 onder de Toeltchting vanwege de wettelijke

geheimhoudingsplicht art 67 AWR
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