
2022D51893 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend 
onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in 
de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. 

De voorzitter van de commissie, 
Tielen 

De adjunct-griffier van de commissie, 
Lips 
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Nr Vraag 

1 Kunt u aangeven hoeveel pinautomaten de afgelopen tien jaar zijn gesloten? 
2 Hoeveel waarde onttrekt Nederland aan ontwikkelingslanden ten behoeve van ons 

eigen bruto binnenlands product (bbp)? 
3 Is er een definitie specifiek voor fossiele subsidies? 
4 Wat is de omvang van fossiele subsidies in 2022 volgens de regering? 
5 Worden zaken zoals staatsdeelnemingen, exportkredietverzekeringen en de subsidiere-

geling indirecte kostencompensatie (IKC-ETS) door de overheid als fossiele subsidie 
erkend? 

6 Welk bedrag is er de afgelopen jaren naar de opwekking van hernieuwbare energie 
gegaan? Kan hiervan een overzicht worden verschaft, uitgesplitst naar energie(drager)? 

7 Welke fossiele subsidies (of het afschaffen daarvan) identificeert de regering in het 
Coalitieakkoord 2021–2025? 

8 Op welke posten is onderuitputting en waarom? 
9 Op welke manier wordt verzekerd dat de 28 miljoen euro die in 2022 vrijvalt vanwege 

vertraging in de compensatie van mensen die onterecht geen beroep hebben kunnen 
doen op de minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP), volgend jaar voor 
hetzelfde doeleinde beschikbaar is? Waarom wordt hiervoor geen kasschuif voorzien? 

10 Waarom worden de personeelskosten opwaarts bijgesteld, terwijl in de Najaarsnota 
onderuitputting wordt gemeld vanwege de krappe arbeidsmarkt? 

11 Waarom worden de uitvoeringskosten van staatsdeelnemingen met circa één miljoen 
euro naar boven bijgesteld? 

12 Waardoor komt de vertraging in kapitaalinjecties voor Invest-NL en Invest-
Internationaal? 

13 Waardoor wordt de stijging in uitvoeringskosten van Staatdeelnemingen veroorzaakt? 
14 Kan de regering toelichten waardoor de vertraging is ontstaan in de kapitaalinjecties 

voor Invest-NL en Invest-Internationaal? Betekent dit ook dat de beoogde uitvoering en 
doelrealisatie van beide organisaties vertraging oplopen? 

15 Waarom nemen de garanties van Nederland voor SURE en (met name) NGEU fors toe 
bij een stijgende rente? 

16 Nemen de garanties van de Nederlandse staat voor NGEU en SURE bij iedere rentestij-
ging automatisch toe of zit hier een limiet aan? 

17 Wanneer ontstaat duidelijkheid over de werkelijke rentelasten en wat bepaalt of de 
rentelast richting de 5,8 miljard euro of richting de 9,2 miljard euro gaat? 

18 Waarom zijn de middelen voor exportkredietverzekeringen (ekv’s) niet volledig 
uitgeput? 

19 Waar gaan de vrijgekomen middelen die voor ekv’s waren bedoeld heen? 
20 Kan de regering een overzicht sturen van hoeveel er afgelopen tien jaar was begroot 

voor het ekv-instrumentarium en hoeveel er uiteindelijk was uitgeput? 
21 Kan de regering bij elke onderuitputting van de afgelopen tien jaar op het ekv-

instrumentarium aangeven wat de reden hiervoor was en waar de vrijgekomen 
middelen naartoe zijn gegaan? 

22 Waarom zijn de middelen voor de ekv’s 100 procent verplicht? 
23 Heeft de 100 procent juridische verplichting van het EKV-instrumentarium te maken met 

het contract met Atradius DSB? 
24 Wanneer wordt het contract met Atradius DSB verlengd? 
25 Onder welke voorwaarden kan het contract met Atradius worden opgezegd of 

verbroken? 
26 Is, gezien het feit dat staat vermeld dat er 3,1 miljard euro hogere belastingontvangsten 

zijn als gevolg van een positief effect van 6,4 miljard euro door de introductie van de 
solidariteitsbijdrage en een tegenvaller van 3,3 miljard euro, de solidariteitsbijdrage een 
optelsom van de verhoging van de cijns in de mijnbouwheffing en de solidariteitsbij-
drage op grond van de verordening, of bestaat het uit andere elementen? 

27 Waardoor wordt de belastingtegenvaller van 3,3 miljard euro veroorzaakt? 
28 Waarom doet zich een tegenvaller voor op de rentederivaten? Dekt Nederland zich met 

derivaten in tegen een dalende rente of heeft dit een andere oorzaak?
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