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Persoonsgegevens

nota Commissiedebat financieel economische effecten Fit for

55 pakket

Datum

14 februari 2023

Notanummer

2023 0000038017

Bijiagen

geen

Aanleiding
De vaste Kamercommissie VKC Financien heeft aangegeven voorafgaand aan

het Commissiedebat over de financieel economische effecten van het Fit for 55

pakket een stand van zakenbrief te wilien ontvangen Deze brief is bijgevoegd Op
16 februari heeft de VKC dit Commissiedebat behandeld in een

procedurevergadering en daarin geconcludeerd naar aanleiding van de stand van

zakenbrief een besluit te zullen nemen over het al dan niet doorgang laten vinden

van het Commissiedebat over dit onderwerp op 19 april 2023

Beslispunten
1 Gaat u akkoord met de stand van zakenbrief Indien u akkoord bent zal

deze brief namens u naar de TK worden verzonden en naar verwachting in

de procedurevergadering van 8 maart worden behandeld

2 Graag uw akkoord voor het openbaar maken van bijgevoegde eerdere

nota s en de nu voorliggende nota conform de beleidslijn Actieve

openbaarmaking nota s Omiijnde delen worden voorafgaand aan

openbaarmaking onzichtbaar gemaakt

Toelichting
• Op verzoek van de VKC is er op 19 april een Commissiedebat gepland over de

financieel economische effecten van het Fit for 55 pakket van de Europese

Commissie Dit debat staat al sinds September 2021 na verschijning van het
— Ff55 pakket op de agenda maar was tot op heden niet ingepland
• U bent momenteel de enige bewindspersoon die hiervoor is uitgenodigd De

TK heeft in elk geval het ex ante onderzoek naar de nationale effecten van

CBAM September 2021 en antwoorden op een SO van november 2021

over de herziening van de Richtlijn energiebelastingen geagendeerd voor dit

Commissiedebat

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

Directie Algemene
Fiscale PolitiekHEDEN

TER BESLI5SING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

\ de staatssecretaris van Financien ~ Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Kamerbrief Stand van zaken Fit for 55 pakket

Datum

2 februari 2023

Notanummer

2023 0000023617

Aanleiding
Namens de Minister voor Klimaat en Energie MKE zal op 8 februari de periodieke
Fit for 55 Kamerbrief worden uitgestuurd waarin deTK gei nformeerd wordt over

de lopende onderhandelingen ten aanzien van de Fit for SS voorstellen en indien

relevant moties en toezeggingen worden afgedaan Ook de stand van zaken

omtrent de onderhandelingen over de Carbon Border Adjustment Mechanism

CBAM en de herziening van de richtlijn Energiebelastingen ETD komt aan de

orde

Bijiagen

geen

Beslispunt I stasF B stasTD

• Gaat u akkoord met verzending van de periodieke Fit for 55 Kamerbrief Zo

ja dan zal de brief door de MKE op 8 februari worden verzonden

• De tekst voor u relevant is geel gearceerd

Beslispunt II stas F B

Commissiedebat Fit for 55

• Op 19 april is er op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Financien een

Commissiedebat over de Financieel economische effecten van het Fit for 55

pakket van de Europese Commissie^Mede omdat er nog geen akkoord is op

alle onderdelen van het Ff55 pakket en het op dit moment niet mogelijk is om

al aan te geven wat de precieze financieel economische effecten van het Ff55

pakket zijn is het in onze optiek logischer dit onderwerp samen te nemen

met een ander debat bijv het nog te plannen debat over het IBP Klimaat

• Wij adviseren u om dit signaal bijvoorbeeld via| Persoonsgegevens

Persoonsgegevens ^ uit te dragen richting de TK Gaat u daarmee
IM i

akkoord

• Indien u het daarmee eens bent zullen wij indien nodig een korte brief aan de

TK opstellen ter onderbouwing van dit standpunt

Ter achtergrond beslispunt II stas F B

• Dit debat staat al sinds September 2021 na verschijning van het Ff55

pakket op de agenda maar was tot op heden niet ingepland
• U bent momenteel de enige bewindspersoon die hiervoor is uitgenodigd De

TK heeft in elk geval het ex ante onderzoek naar de nationale effecten van

CBAM September 2021 en antwoorden op een SO van november 2021

over de herziening van de Richtlijn energiebelastingen geagendeerd voor dit
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Commissiedebat De TK wil graag voorafgaand aan het debat een stand van

zaken brief ontvangen over de financieel economische effecten van het Ff55

pakket
» Eerder heeft de MKE aan de TK laten weten dat na vaststelling van het Ff55

pakket aan heteinde van de trilogen waar mogelijk verder in kaart zal

worden gebracht wat de gevolgen van het Ff55 pakket op het nationale beleid

zullen zijn aansluitend op het Interdepartementale Beleidsonderzoek Hierbij
wordt gekeken naar de verdeling van de opgave tussen sectoren verwachte

C02 reductie betaalbaarheid voor huishoudens maatschappelijke

organisaties en het mkb en de financiele impact Fliermee geeft het kabinet

invuiling aan de motie Boucke Erkens en Bontenbal

Toelichting
• Conform het verzoek van de vaste commissie voor EZK van 17 September

2021 ontvangt de TK van de MKE periodieke brieven omtrent de stand van

zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het

Fit for 55 pakket en dus ook over het Commissievoorstel voor een CBAM en

ETD die onder uw portefeuille vallen

• In de periodieke Fit for 55 Kamerbrief wordt t a v CBAM ingegaan op het

akkoord dat medio december in de triloogonderhandelingen is bereikt Er

wordt aangegeven dat dit voorlopige akkoord past binnen het Nederlandse

mandaat en dat het kabinet tevreden is met de uitkomst van de

onderhandelingen maar nog nader onderzoek doet naar de precieze gevolgen
voor de oitvoerbaarheid vanwege de uitbreiding van de scope van de CBAM

Dit zai naar verwachting medio maart op hoofdlijnen gereed zijn
• In de brief is ook een korte terugblik opgenomen van de exchange of views

die piaatsvond tijdens de Ecofinraad van december over de ETD De rest van

de Fit for 55 dossiers vallen niet in uw portefeuille

Informatte die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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