
Mjnisterie van Financien

m

Generate Thesaurie

Directie Financiele

Markten

TER BESLISSING

Aan

de mlQl^r

Persoonsgegevens

nota Beantwoording Kamervragen FVD en 3A21 over
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Datum

17 november 2022

Aanleiding
De leden Van Houwelingen FVD en Eppink JA21 hebben schriftelijke vragen

gesteld over het bericht Maxima digitaai geld via centraie banken kan veel

voordelen hebben

Notanummer

2022 0000277766

Bijiagen
1 Kamerbrlef

2 Uitstelbrief

3 Artikel

Beslispunten
• Graag uw akkoord op de beantwoording van de Kamervragen bljlage 1 en

het versturen ervan naar de Tweede Kamer Indien akkoord verzoeken wij u

de aanbiedingsbrief te ondertekenen

• Daarnaast graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu

vooriiggende nota conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota s

Omiijnde delen worden voorafgaand aan openbaarmaking onzichtbaar

gemaakt
• Indien u niet direct akkoord bent met de beantwoording vraoen wii u de

uitstelbrief fbiilaae 21 te ondertekenen De deadline voor de beantwoording
van de eerste set Kamervragen was op 14 november

Kernpunten
• U verzendt de antwoorden namens de MP aan wie de vragen zijn gesteld en

MBZ die ministerieel verantwoordelijk is voorde UNSGSA rol for inclusive

finance for development van Koningin Maxima De beantwoording is

afgestemd met AZ BZ Dienst Koninklijk Fluis en het Kabinet van de Koning
• Op 23 november 2022 vindt er in de Tweede Kamer een commissiedebat over

de digitale euro plaats
• In de beantwoording geeft u aan dat de verhouding tussen leden van het

Koninklijk Huis en het kabinet zijn beschreven In een advies van de Raad van

State Hoewel Koningin Maxima geen uitspraken heeft gedaan over de

wenseiijkheid van de invoering van een digitale euro maar alleen over

mogelijk voor en nadelen van digitale centraie bankgeld In het algemeen

geeft u verder aan dat de uitspraken van Koningin Maxima in lijn zijn met het

kabinetsstandpunt over de digitale euro

• U geeft aan dat u de Kamer meermaals schriftelijk heeft gei nformeerd over

het proces en het kabinetsstandpunt t a v de digitale euro en dat u

meermaals met de Kamer over dit onderwerp heeft gedebatteerd Flierbij

geeft u aan dat er nog geen beslissingen zijn genomen over de invoering van

een digitale euro en dat de Europese Commissie in 2023 een wetsvoorstel zal

presenteren o b v art 133 VWEU waarbij de Raad en het Europees
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Parlement de uiteindelijke beslissingen gaan nemen over de invoering van een

digitale euro

• Verder geeft u een korte samenvatting van de mogelijke voordelen van een

digitale euro maar ook van de randvoorwaarden waaraan voldaan moet

\worden Deze randvoorwaarden zien onder meer op privacy de mogelijkheid
om anonieme betalingen te kunnen doen en niet programmeerbaarheid van

de digitale euro zelf in lijn met de moties Alkaya Heinen en Heinen Alkaya U

herhaalt hierbij dat een digitale euro contant geld niet gaat vervangen maar

complementair dient te zijn als een digitale vorm van publiek geld

Communicatie

N v t

Politiek bestuurlijke context

• Op 23 november 2023 vindt er in de Tweede Kamer een commissiedebat

plaats over de digitale euro

• De motie Alkaya Heinen verzoekt de regering zich in de EU in te spannen

voor het mogelijk maken van bet verrichten van anonieme betalingen met de

digitale euro tot een bepaald maximumbedrag per transactie en per maand

• De motie Heinen Alkaya^ verzoekt de regering in aanvulling op de vorige
motie zich in Europa tevens in te zetten voor een neutrale toegankelijke

digitale euro die niet programmeerbaar is

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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