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70a Maatwerkafspraken Industrie

• Met idee van de formerende partijen is om bindende maatwerkafspraken met industrieie

bedrijven te maken over C02 reductie Dit staat nu in de financieie tabei opgenomen aan de

uitgavenkant met het bedrag op PM

• In dit A4tje wordt gekeken naar de juridische mogelijkheden de samenhang van deze

maatregei met andere voorsteiien in het pakket de mogelijkheden van invuiiing van maatwerk

en de eventueie budgettaire reservering hiervoor

• Voor maatwerkafspraken met grootuitstoters is het essentieei dat er harde en afdwingbare

afepraken voor extra C02 reductie zijn bovenop de effecten van het overige kiimaatbeieid

Om een additioneei reductie effect te kunnen inboeken zai daarom de C02 heffing moeten

worden aangescherpt bijvoorbeeid door een hoger reductiedoel van de C02 margeheffing of

een inname van dispensatierechten
• Ook zai de industrie bepaaide waarborgen wiilen hebben van de overheid op het gebied van

tijdige aanieg van infrastructuur beschikbaarheid van duurzame energie en versnelde

vergunningveriening Zonder garanties hieromtrent van de zijde van de overheid en

netbeheerders zai een bedrijf zich niet committeren aan een extra reductieverplichting
• De doeigroep bestaat in generieke zin uit de top 30 grootste uitstoters inciusief de AVI s Ais

maatwerk mogeiijk is dan zou hiermee gerichter kunnen worden verduurzaamd dan met

generiek beieid dat ook bedrijven treft die geen of weinig verduurzamingsmogelijkheden
hebben bouwkeramiek giasindustrie

1 Wat is erjuridisch mogeiijk bij het maken van 1 op l afspraken

• Bij het maken van afspraken met individueie bedrijven om hun uitstoot te verminderen moet

rekening gehouden worden met Europese staatssteunregeis die met name zien op de

geschiktheid noodzaak en proportionaiiteit van overheidsingrijpen Eventueie

maatwerkafspraken met individueie bedrijven zuiien aan een lange lijst voorwaarden moeten

voldoen Daarbij moet onder meer gekeken worden naar

o Kan het doel bereikt worden met regulering of wetgeving Wordt er subsidie gegeven

voor verduurzaming die een bedrijf op termijn ook uit zichzeif zou doen

o Lopen de subsidies samen met beprijzing en hoe wordt hiermee rekening gehouden in

de subsidie

o Bij subsidiering om uitstoot te verminderen moet ook rekening gehouden worden met

de voordeien die een bedrijf haalt omdat ze minder hoeven te betaien voor hun

uitstoot nationaai en Europees
o Verstoort de afspraak de concurrentie in ernstige mate en is er een alternatief

denkbaar dat de concurrentie minder verstoort

• Vanuit de ED en ambteiijk is een sterke voorkeur voor generieke regeiingen waar bedrijven
zich voor in kunnen schrijven omdat die over het algemeen minder marktverstorend zijn
minder arbeidsintensief zijn en meer goedkeuring zekerheid vooraf bieden

• Er zai een goede redenering op tafei moeten iiggen waarom een generieke regeiing niet goed
werkt de verwachting is dat met de SDE en de NIKI de meeste industrieie kiimaatprojecten
ondersteund kunnen worden Ook de VEKI en de DEI XL kunnen betrokken worden bij een

eventueie maatwerkaanpak Mochten projecten niet passen dan kan gekeken worden naar

een maatwerksubsidie echter een staatssteuntraject bij de EU kost tijd zeker 6 tot 12

maanden

• De juridische haalbaarheid van maatwerkafspraken hangt af van de invuiiing De voorwaarden

die gesteld worden kunnen het maken van afspraken compliceren In hoeverre er dan nog

sprake is van een nuttig instrument kunnen wij op dit moment niet inschatten

2 Weike budgettaire reservering zou voor maatwerk kunnen worden opgenomen

» Een specifieke budgettaire reservering voor maatwerkafspraken is op dit moment moeilijk te

geven De juridische haalbaarheid van maatwerkafspraken is onzeker en afhankelijk van de

uitwerking van afspraken Ook de hoogte van maatwerksubsidies is nog niet in te schatten

» Het is daarom een expliciete keuze voor de formerende partijen of en zoja hoeveel middelen

men hiervoor wil reserveren Ais men dat wil is een mogelijke route een extra bedrag in het

voorziene klimaatfonds op te nemen De uitwerking van de besteding voIgt dan later
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• Overigens komen bepaalde voorziene investeringen uit dit klimaatfonds of het bredere

klimaatpakket al ten goede aan industriele grootuitstoters of helpen de randvoorwaarden te

scheppen waardoor zij kunnen verduurzamen

3 Wat is de samenhang van maatwerk met de andere maatregelen

In het huidige pakket zijn twee soorten maatregelen te onderscheiden die met name relevant

zijn voor de Industrie en waarmee maatwerk potentieel kan dubbelen

1 Beprijzing normering uitstoot Industrie

a Middels een aanscherping van de marginale C02 heffing met bijvoorbeeld 4

megaton en een aanpassing van de energiebelasting heeft de Industrie een grotere

reductieopgave
2 Reservering investering infrastructuur en subsidie energiedragers

a Om de juiste randvoorwaarden voor de energietransitie te creeren is er cumulatief

tot 2030 19 miljard euro gereserveerd voor investeringen in

Cenergie infrastructuur en duurzame energiedragers Er staat daarnaast nog een

CCS maatregel op PM

4 Leiden maatwerkafspraken ook tot een additionele uitstootreductie

• Eventuele maatwerkafspraken zullen additioneel moeten zijn aan de huidige stimulerings en

beprijzingsmaatregelen Voor zover de bedrijven onder de C02 heffing vallen dient om zeker

te stellen dat reductie additioneel is de heffing te worden aangescherpt innemen

dispensatierechten Essentieel onderdeel is daarom dat er harde en afrekenbare afspraken
worden gemaakt met de bedrijven in kwestie over de extra mtonnen reductie bovenop reeds

ingeboekte en beoogde mtonnen reductie Een borgingsmechanisme als een aanscherping van

de C02 heffing en innemen van dispensatierechten is hier een voorbeeld van Gezien de grote
onzekerheid over de haalbaarheid van maatwerkafspraken is het niet mogelijk een inschatting
te geven van de uitstootreductie

• Stimulering van verduurzaming van ETS bedrijven draagt op Europees niveau niet of beperkt
bij aan uitstootreductie De uitstootrechten die Nederlandse bedrijven door hun verduurzaming
niet hoeven in te zetten worden verkocht en worden elders in de EU ingezet

• Bij maatwerkafspraken gericht op sluiting van delen van productie dient er goed gelet te

worden op verschuiving van productie naar elders

• Een eventuele tender voor productiebeperkinaen oeeft grote risico s op verschuiving uitstoot

Voor de productiebeperking zouden deze bedrijven gecompenseerd worden Ruwe schatting
van EZK van deze zomer was dat dit € 500 tot 1500 kost per ton uit de markt genomen C02

emissie oftewel € 0 5 a 1 5 mid euro Mton Voor de lange termijn is dit meestal geen

doelmatige route productie en uitstoot verschuiven naar andere landen Dit is een uiterste

maatregel om kortetermijndoelen te halen zoals de sluiting van de kolencentrales om de

Urgendadoelen te halen Ook wanneer zeker is dat de productie zich niet zal verschuiven naar

andere landen is de maatregel eventueel te overwegen
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70b Kosten kemenergie

• De gemiddelde bouwkosten van een generatie III reactor zijn tussen de 7 en 13 miljard
euro De uiteindelijke kosten van de opgewekte elektriciteit per MWh is afhankelijk van de

inzet van de centrale en de energiemarkt Dit type reactor levert 1000 1600 MW aan

vermogen 1600 MW is ongeveer 11 5 van de huidige totale Nederlandse

elektriciteitsvraag
• De manier van inzet heeft grote gevolgen voor de rentabiliteit van de kerncentrale

Moderne kerncentrales kunnen ingezet worden voor zowel basislast en of regelbaar

vermogen Inzet als basislast is de meest economische wijze van inzet vanwege hogere
vaste bouw kosten en de lagere variabele kosten

• In de toekomst is C02 neutraal regelbaar vermogen nodig om de variatie van de energie
uit zon en wind op te vangen Regelbaar vermogen zijn bijvoorbeeld elektriciteitscentrales

op duurzame brandstoffen waterstof groen gas of conventionele centrales met CCS

Kerncentrales kunnen een alternatief zijn voor een deel van de behoefte aan vaste

energievoorziening base load en regelbaar vermogen samen Inzet als regelbaar

vermogen heeft wel gevolgen voor de levensduur meer slijtage Dit maakt kemenergie
een dure vorm van regelbaar vermogen

• De bouw van een kerncentrale kan in theorie zonder overheidsbijdrage maar dat zien we

nergens gebeuren Vrijwel overal moeten substantiele garanties worden gegeven voor

risico s die niet in de markt te verzekeren zijn Dit leidt daarmee ook tot risico s op forse

kosten voor de rijksbegroting Deze risico s bestaan sowieso uit deze onderdelen

1 Garantie voor bouw vergunningsfase
2 Garantie op omzet

3 Restrisico in geval van faillissement van de aanbieder

• Met is onmogelijk om op basis van de huidige cijfers een goede kwantificering te geven

Van belang is wel dat het niet realistisch is om voor de garantstellingen een risicodekkende

premie te vragen zoals het risico en garantiebeleid vanuit het Rijk voorschrijft omdat dit

de business case van de centrale ondergraaft
• Garantstellingen en eventuele andere overheidsbijdragen aan kerncentrales vormen naar

verwachting staatssteun Dit betekent dat deze ter goedkeuring moeten worden voorgelegd
aan de Europese Commissie In het verleden heeft de Commissie onder voorwaarden

goedkeuring gegeven aan verschillende soorten steun aan kerncentrales In algemene zin

geeft de Commissie daarbij de voorkeur aan investeringssteun versus exploitatiesteun
maar er zijn mogelijkheden om bijvoorbeeld een prijsgarantie zo vorm te geven dat deze

kan worden goedgekeurd Het traject bij de Commissie duurt doorgaans 6 a 12 maanden

maar in dit geval wellicht langer
• De financiele posities van reactorbouwers staan het naar verwachting niet toe om zelf

nieuwe grote kerncentrales te financieren Daarnaast treedt bij bestaande trajecten de

bouwer vaak ook op als energieleverancier De belangrijkste bouwers zijn niet als

energieleverancier in Nederland actief In NL zullen daarom naar verwachting andere

financiers moeten worden aangetrokken
• Overheidsgaranties zijn nodig tijdens de vergunnings en bouwfase bijvoorbeeld in de

vorm van leengaranties of in het geval van annulatie Marktpartijen geven aan niet in

staat zijn om dergelijke risico s zelf te dragen wat private investeringen in kemenergie
belemmert Lange termijn stabiliteit van beleid en onderliggend maatschappelijk

draagviak is essentieel

• Private financiers geven aan dat het ook nodig is om een omzetgarantie te bieden Ook bij
de kerncentrales in aanbouw in Finland en het VK is hier sprake van Zij zien dit als een

voorwaarde om in te stappen vanwege de omvang en doorlooptijd van de investering en de

onzekerheid over de toekomstige energiemarkt Daarnaast liggen de marginale kosten van

een kerncentrale 5 6 EUR MWh hoger dan andere C02 vrije bronnen zoals zon en wind

0 EUR MWh waardoor kemenergie mogelijk lager in de merit order tevecht komt en er

dus minder stroom wordt afgenomen uit kemenergie Omzetgaranties kunnen op

verschillende manieren Dit leidt dit niet per se tot kosten voor de rijksbegroting omdat dit

ook via de energierekening door de consument kan worden opgebracht of omdat de

elektriciteitsprijs er toch boven ligt Dit leidt bij een lagere elektriciteitsprijs echter wel tot

een hogere energierekening
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• Er zijn substantiele risico s die vaak leiden tot kosten voor de overheid Zo zijn er met

name bij Rrst Of A Kind FOAK projecten in o a Finland Frankrijk en het Verenigd

Koninkrijk zijn kosten en tijdoverschrijdingen als gevolg van het

vergunningsverleningsproces veel voorkomend geweest Dit zou ertoe kunnen leiden dat

de overheid alsnog in moet springen afhankelijk van de afspraken met de

bouwer financiers en de oorzaak van de kosten Hetzelfde geldt voor de

ontmantelingskosten die in principe bij de start van de installatie door de

vergunninghouder volledig moeten worden gedekt Hierover moeten afspraken worden

gemaakt met de uitbater om te voorkomen dat de de overheid met de rekening biijft zitten

guarantor of last resort Een risico is dat de uitbater gedurende de looptijd failliet gaat
In de marktconsuitatie benadrukt een overgroot deei van de marktpartijen daarom het

beiang om te kiezen voor een bewezen technologie die voldoet aan de geidende
veiiigheidseisen

Voorbeeid afeoraken uit het VK fuit 20161

• Hinklev Point C betreft een FOAK reactor Bestaande oroiecten in Eurooa Noord Amerika en

het Midden Oosten die sinds 2005 in aanbouw gebouwd ziin betreffen grotendeeis FQAK

reactoren Omdat dit nieuwere technoiooie betreft brenat dit wei hoaere risico s ten aanzien

van o a dooriooptiid en kosten met zich mee dan met bestaande aeneratie III reactoren

• De bouwkosten van de twee reactoren in aanbouw in het VK Hinkley Point C van 18

miljard pond moesten worden opgebracht door detwee investeerders EDF en de China

General Nuclear Power Group die gezamenlijk ook de centrale gaan beheren

• De overheid heeft een prijsgarantie verstrekt een contract for difference voor 35 jaar De

overheid garandeert een prijs van £100 38 MWh huidige prijs is ongeveer £45 MWh De

verwachting is dat deze afspraak over de levensioop tot ongeveer 30 miijard pond aan

extra kosten ieidt Deze kosten worden opgebracht door de consumenten ongeveer 10 15

pond per gemiddeid huishouden op jaarbasis
• De overheid heeft een leengarantie verstrekt van 2 miljard pond voor eventuele obligaties

die de beheerder eventueel uit zou kunnen geven voor de bouw van de reactoren

• Als het project niet door kan gaan vanwege een verandering in het overheidsbeleid wordt

de bouwer beheerder hiervoor gecompenseerd Dit zou tot 23 miljard pond kunnen kosten

• De beheerder moet 7 3 miljard pond opzij zetten voor de uiteindelijke ontmanteling
• De Europese Commissie heeft de staatssteun aan Hinkley Point C destijds goedgekeurd
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71 Memo duiding cijfers Najaarsnota 2021 1 december 2021

Samenvatting
• Het EMU saldo en de EMU schuld vallen dit jaar gunstiger uit dan gedacht op Prinsjesdag De

EMU schuld komt in de Najaarsnota dit jaar 1 4 procent of 11 6 miljard lager uit dan

geraamd in de laatste Miljoenennota De NJN geeft alleen een bijstelling van het lopend jaar
• De meevaller valt grosso modo uiteen in drie componenten

o De meevaller komt deels door hogere belastinginkomsten 0 3 procent die o a

samenhangen met hogere economische groei in het derde kwartaal Het is

waarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van deze groei incidenteel is of voren gehaalde

groei betreft en daarmee niet leidt tot een meerjarige verbetering van saldo en schuld

o Verder komt de meevaller in 2021 door minder uitgaven aan coronasteun dan

verwacht 0 4 procent ofwel 3 1 miljard In 2022 stijgen de corona uitgaven met 3 3

miljard wat in dat jaar het saldo en de schuld belast Hierbij is nog geen rekening

gehouden met eventuele verlenging van steun in het eerste kwartaal van 2022

o Tot slot komt de verbetering van de schuld deels door een hogere inleg van

deelnemers aan het schatkistbankieren 0 6 procent Dit is een boekhoudkundige
mutatie die verder niet duidt op een verbetering van de onderliggende economie of de

Rijksfinancien

EMU schuld

Tabel Ontwikkeling overheidsschuld sinds Miljoenennota 2022

On procenten bbp is toename schuid 2021

EMU schuld Miljoenennota 2022

EMU saldo

Mutatie stand schuld ultimo 2020

Schatkistbankieren

Overig
EMU schuld Najaarsnota 2021

57 8

0 9

0 0

0 6

0 1

56 4

De EMU schuld verbetert met 1 4 procentpunt ten opzichte van de Miljoenennota Dit komt met

name door de volgende twee factoren

• Doorwerking EMU saldo door het positievere EMU saldo verbetert de schuld met 0 9

procentpunt Zie de uitsplitsing van het EMU saldo hieronder

• Schatkistbankieren er is meer geld ingelegd door de deelnemers aan schatkistbankieren

Dit komt onder andere doordat het aantal deelnemers is toegenomen omdat de rente bij
schatkistbankieren 0 procent is terwiji de marktrente negatief is Hierdoor stijgt het saldo

van de rekening courant en depositorekeningen met 5 7 miljard wat leidt tot een

verbetering van de staatsschuld Dit betreft geld van de rekeninghouders en niet van het

Rijk Wanneer de rente stijgt zal er naar verwachting minder geld worden aangehouden

bij de schatkist met een verslechtering van de staatsschuld als gevolg

EMU saldo

Tabel Ontwikkeling feltelijk overheidssaldo sinds Miljoenennota 2022

fin procenten bbp is overschot 2021

EMU saldo Miljoenennota 2022

Inkomsten

Uitgaven onder het uitgavenplafond
Nood en steunmaatregelen corona

Niet plafondrelevante uitgaven en correcties van EMU saldo

Overig
EMU saldo Najaarsnota 2021

6 0

0 3

0 0

0 4

0 2

0 0

5 1

Bij Najaarsnota verbetert het EMU saldo met 0 9 procentpunt ten opzichte van de Miljoenennota
Dit komt door de volgende factoren

• Inkomsten de raming van de belasting en premieontvangsten in 2021 is met 2 3 miljard
euro opwaarts bijgesteld naar aanleiding van kasontvangsten in de periode augustus
oktober De mate waarin deze hogere ontvangsten doorwerken naar 2022 en verder is

1
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zeer onzeker De ontvangsten kunnen incidenteel hoger zijn er kan sprake van structurele

groei die eerder geraamd was voor 2022 of er kan sprake zijn van additionele structurele

groei nog niet in beeld bij MN2022 Zonder nieuwe CPB raming is niet te zeggen of en in

welke mate er sprake is van additionele structurele groei
• Uitgaven onder het uitgavenplafond Het EMU saldo verandert niet als gevolg van de

uitgaven onder het plafond omdat deze per saldo gelijk zijn aan de uitgaven bij de

Miljoenennota Er resteert nog een openstaande in uit taakstelling van 1 8 miljard voor

zover deze niet met onderuitputting ingevuld kan worden bij Slotwet zal dit ook nog tot

een verslechtering van het EMU saldo leiden

• Nood en steunmaatregelen corona de uitgaven aan de steunmaatregelen dalen per saldo

met 3 1 miljard in 2021 Dit komt met name door lagere uitgaven aan de TVL in eerdere

kwartalen en lagere uitgaven aan vaccinaties en testen Een deel van deze uitgaven wordt

doorgeschoven naar 2022 In combinatie met de aanvullende steun voor het vierde

kwartaal 2021 zorgt dat er voor dat de corona uitoaven in 2022 met 3 3 miliard stiioen Er

is nog geen rekening gehouden met eventuele aanvullende steun in Q1 in 2022 De totale

uitgaven aan coronasteun in 2020 en 2021 zijn bij elkaar geraamd op 64 miljard Dit

betekent gemiddeld zo n 3 miljard steun per maand inclusief de uitgaven aan vaccins en

testen

• Niet plafondrelevante uitgaven het EMU saldo verbetert verder door een dividendbetaling
van de financiele deelnemingen ABN AMRO en de Volksbank van 0 6 miljard Daarnaast

zijn er nog enkele technische kastrans verschillen verwerkt

2
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72

Memo Hoofdlijnenakkoorden en transformatiemiddelen 13 12 2021

1 Wat zit er in het huidige basispad voor HLA aan transformatiemiddelen wat is

incidenteel en tot walk jaar loopt dit en wat is structureel

De reeds beschikbare transformatiemiddelen in het basispad lopen op naar 208 min in 2022 zie

tabel 1 Na het aflopen van de huidige akkoorden in 2022 blijven deze middelen structureel

beschikbaar in het basispad maar kennen deze nog geen bestemming

Tabet 1 beschikbare transformatiemiddelen in het basispad voor 2022 structureeI

MSZ Transformatiegelden

MSZ Toekomstbestendige digitalisering

MSZ Voortzetten Topzorg

MSZ Voortzetten Citrien

135

25

8

5

Wijkverpleging Kwaliteitsgelden

HA MDZ OPEN en onderzoek

HA MDZ ICTZorginfrastructuur

2 8

22

10

208Totaal

2 Wat is het voorstel voor de tranformatiemiddelen in de huidige budgettaire tabel voor

de zorg En in hoeverre is dit incidenteel en of structureel

Tabel 2 beschikbare middelen in het coalitieakkoord

2022 2023 2024 2025 2026

295 572 588 1 281

2027 structureel

1 281Integraal zorgakkoord zonder

transformatiemiddelen

a Afboeken beschikbare ruimte

b Programme s 2023 2026

cTExtra inzet 2022

208 208 208 208 208

208 208 208 208

80

ol Integraal Zorgakkoord

W V transformatiemiddelen

80 295 572 886 1 281

Jo
‘

208 208 208 208

1 489

De transformatiemiddelen zijn als voigt toegevoegd aan de maatregei Integraal Zorgakkoord

a De beschikbare ruimte in het basispad wordt afgeboekt Dit levert een structureie besparing op

van 208 min vanaf 2023

b In de akkoordperiode aanname 2023 2026 wordt de ruimte weer beschikbaar gesteld voor

nieuwe transformatieprogramma s Dit kost 208 min incidenteel perjaar
c In 2022 wordt incidenteel 80 min toegevoegd als extra intensivering om de transformatie te

starten

Het resuitaat is de reeks ol Integraal Zorgakkoord in de budgettaire tabel Hierin zit incidenteel 80

min transformatiemiddelen in 2022 en 208 min per jaar voor de periode 2023 2026 In bijiage 1

staat ter informatie hoe dit zich verhoudt tot een eerder voorstel van de zorgtafei

3 Dilemma s technisch neutrale overwegingen die relevant zijn
In de kern is het dilemma dat naarmate de opgave voor de te realiseren besparingen hoger is de

uitdaging voor het onderhandelen van een akkoord ook groter wordt Daarbij zal het draagviak niet

aiieen afhangen van de omvang van de transformatiemiddelen

De transformatiemiddelen die nu zijn voorzien zijn even hoog als in de huidige akkoordperiode

terwiji de opgave in het akkoord in termen van voiumegroei relatief lager is Als nl de

volumegroeiafspraken voor 2022 van de huidige akkoorden zouden worden doorgetrokken is de

1
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besparing in 2026 1 695 i p v 1 281 Daarnaast bevat het coalitieakkoord intensiveringen die

bijdragen aan de inhoudelijke afspraken in het akkoord bv organisatiegraad basiszorg en meer

tijd voor huisartsen Aan de andere kant staan in het coalitieakkoord ook extra extensiveringen
naast het akkoord die veldpartijen zullen zien als verzwaring van de totale opgave bv

gegevensuitwisseling doelmatige tarieven

Indien wordt gekozen voor het ophogen van de transformatiemiddelen dan leidt dit tot een hogere

zorgpremie en hoger eigen risico die dan weer worden gecompenseerd via lagere belastingen

tenzij deze eiders binnen de Zvw gedekt worden Het dekken binnen de Zvw zai echter het

realiseren van een akkoord niet vergemakkelijken

4 Stel dat je incidenteel iets meer geld opneemt wat zou dan redelijk zijn
De transformatiemiddelen kunnen in grote lijnen worden ingezet voor vergelijkbare doelen als de

vorige akkoordperiode omdat vergelijkbare thema s centraal staan Voor 2022 is al een

intensivering van 80 min toegevoegd aan de beschikbare transformatiemiddelen Inhoudelijk is de

huidige hoogte van transformatiemiddelen daarmee inhoudelijk verdedigbaar Indien toch gewenst
kan het ambitieniveau uit de bestaande HLA periode tabel 1 met 25 verhoogd worden oftewel

een intensivering van 50 min

2
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Bijiage transfoi matiemiddelen in coalitieakkoord in verhouding tot eerder voorstei

zorgtafei

Belang van de staat

3
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Ministerie van Financien

Directie Algemene

Financiete en

Economische Politiek

TER BESLISSING

Aan

De minister

Ter nformatie

De staatssecretaris Fiscaliteit en Beiastingdienst
De staatssecretaris Toeslagen en Douane Persoonsgegevens

nota Nota openbaarmaking formatiestukken FIN

Datum

25 tnei 2022

Notanummer

2022 0000155547

Bijlagen

geeri

Aanleiding

Op 15 februari heeft de formateur de stukken van de hoofdtafel van de formatie

openbaargemaakt Daarop vroeg de Kamer om openbaarmaking van de stukken

van de zijtafels Daarom zijn alle departementen die de formatie van stukken

hebben voorzien nu voornemens de door hun geproduceerde stukken te

openbaren In de bewindspersonenstaf van 4 februari is dit eerder toegelicht en

heeft u ailedrie ook gevraagd om het beeid uFfde stukken In deze nota vragen

w ij uw akkoord met de werkwijze voor openbaarmaking zijtafels op basis van de

op 12 apr^^l gemaakte interdepartementale afspraken en treft u ook het beeid van

de stukken

Beslispunten
Wii adviseren u minister akkoord te aaan met onderstaande vooroestelde

werkwijze waardoor bMaevoeade stukken openbaar worden qemaakt Bent u

akkoord met deze werkwiize

hAlKernpunten
• Dit is de eerste keer dat het verzoek is gedaan om stukken van zijtafels van

een formatie openbaar te maken Daarom is er op verzoek van het SCO

interdepartementaal een aanpak geformuleerd in het Interdepartementaal
Wob Overieg IWO hoe hler op uniforme wijze door departementen mee kan

worden omgegaan
• Het voorstel is om in deze werkwijze de voigende keuzes te maken

O leder departement maakt de eigen stukken ^f openbaar Dit ziet dus

ook op stukken die variuit een departementen naar de financiele

zijtafel zijn gegaan deze worden in de regel door het eigen
departement openbaar gemaakt en dus niet door Financien

o Wij stellen voor alleen eindstanden van notities te openbaren en dus

geen tussenstanden van onderhandeling’erTof concepten Ook bureau

formateurTieefTdeze lijn gehanteerd voor de stukken van de

hoofdtafel CoFTcreet stellen we voorom geen tussenstanden van

budgettaire tabellen beleidsmatige lastenonTWilcReling koopkracht en

uitvoeringstoetsen openbaar t^maken waaj^jeze de stand van

onderhandeling weergeven

o leder departement checkt of de stukken die naar de hoofdtafel zijn
gegaan ook daadwerkelijk openbaar zijn geworden Gebleken is

namelijk dat dat niet aTtijd het geval is Zijn de stukken van de
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hoofdtafel toch nog niet openbaar dan wordt dit alsnog door het

eigen departerfienf qedian
o leder departement stuuit de stukken met een eigen begeleidende

brief naar de Kamer maar deze brieven worden door de

departementen wei met elkaar gedeeld
o Alle departementen qaan tegelijk naar buiten Departementen die nog

stukken openbaar moeten maken zi1n EZK en VWS Zij zljn inmiddels

ook gereed met hun inventarisatie

o Deze werkwijze wordt met AZ en BZK geevalueerd Voor een

volgende formatie streven we naar een proces waarbij in een keer alle

stukken uit de formatie door de in formateurs operTbaar worden
gemaakt zodat niet achteraf ministers moeten werken aan

openbaarmaking van documenten die eigenliik van de

onderhandelend e partHen zlin

• In de toeNchting vindt u een overzicht en beeld van de stukken die volgens dit

plan van aanpak openbaar zouden worden Wij streven ernaar om volgende
week vrijdag deze stul l en gereed te hebben voor openbaarmaking

• Het kan voorkomen dat de Kamer vervolgvragen aan u stelt over de openbaar
gemaakte stukken Uw vegntwoordelijkheden als Minister van Finanden zijn
dan complex het betreft hier immers ambtelijke dndersteuning aan de

formatie zonder tussenkomst van de minister

ToeNchting
Overzicht van stukken ter openbaarmaking en beeld bij de stukken

• Als u akkoord gaat met ons plan van aanpak dan worden onderstaande lijst
stukken openbaar Deze zijn tevens toegevoegd als bijiage

• In deze set zitten voornamelijk stukken vanuit anibtelijk FIN aan de financiele

zijtafel Ook hebben we een aantal stukken geidentificeerd die vanuit

ambtelijk FIN aan de hoofdtafel zijn verzonden maar nog niet in het reeds

openbare archiefvan de hoofdtafel zaten In totaal gaat het om 82 stukken
• In deze set zitten g^n tussenstanden van onderhandelingen Specifiek

betekent dat dit financiele tabellen die tussentijds voor de financiele zijtafel
geupdatet zijn niet openbaar worden gemaakt Ook tussentijdse koopkracht
beleidsmatige lastenontwikkeling en uitvoeringstoets tussenstaliaerT van het

hele pakket zoals het op dat moment op tarei lag zijn hierdoor niet

opgenomen
• In de bewindspersonenstaf van 4 februari jl heeft u drieen verzocht om een

appreciatie van de stukicen opgenomen over AOW en WML jeugdzorg en de

inkomstenbelasting i evens verzocnt u om inzicnt of in de stukken naar voren

komt of efT3Utrciek andere keuzes zijn gemaakt dan door de uitvoering
voorgesteld als voorkeursoptie Hierondefgaah wij in op uw vragen

racht stukken ter openbaarmaking
1 \ToeNchting ontwikkeling saldo en schuld 2035

Horizontale ontwikkeling begroting 10 oktober

Brief onvoorziene omstandigheden en calamiteiten

Financieel kader kabinetsformatie

Beleidsmatige lastenontwikkeling 2022 2025

Besparingsopties zorg

ftntwoorden drie technische vragen formatie

Technische vraag coliectieve lastendruk

Budgettair basispad 2025

ToeNchting verschillen saldo en schuld met het CPB

Uitvraag scenario s financieel kader formatie 1

HRA eerbiedwaardige werking
HRA

Ovc

2

3

4

5

6

7

8

3

0

1

2
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14 BpR vervolgvragen
15 Hfflofdiijnen van de contourenbrief box 3

16 Fiihe huurtoeslag
17 Operationaiisering SBR zorg

18 Ho izontale ontwikkeling zorg

19 He vormingen die budgettair ruimte opieveren
20 Afv ijkingen ZiK en Hervormingen
21 Fornatievragen over nieuwe investeringen
22 KinJeropvang en JACK

23 HT sn ZT Uitvoeringsperspectief Toeslagen
24 Adcendum oneigenlijk gebruik box 2

25 Kiiniaatkosten 3 nov

26 Rentepercentages en rentevastperiodes hypotheken
27 Waterveiiigheid en Limburg
28 Caribisch Nederiand

29 Fisc ale vragen klimaat

30 Dospiers 8 november 2021

31 Aan

32 Groi

33 Last

34 Merto varianten HT WML

35 WKi

36 Fiscaliteit HRA

37 Medsoverheden

38 Uitgangspunten koopkrachtraming
39 AO\j ZZP

40 Ove zicht maatregelen klimaat

41 Varanten C02 heffing Industrie

42 OpI igmemo keuzes WML en HT

43 Docrrekening vereenvoudigingen huurtoeslag
44 Bijl^ge koppelingen WML

45 Kar

46 Uit\

47 EW

48 Rec

49 For

50 Afs

51 Fri

52 Aat

53 Fomatievraag klimaat ETS inkomsten

54 Vrtag rekenvoorbeelden kilometerbeprijzing EV

55 Klimaat CCS

56 Klimaat C02 heffing en EB

57 Kli naat maatregel energieprestatie
58 Kli naat AVI

59 De ving autobelastingen door ingroei EV door de tijd been

60 KoDpkrachteffecten concept RA

61 W T verzilverhypotheken
62 Handelingsperspectieven NVWA

63 Waterveiiigheid verkeersveiligheid en dubbelteliing
64 Bpantwoording lenW vraag regionaal beschermingsprogramma

jantwoording lenW vraag Deltafonds

ML HT varianten

ullende vragen box 3

idslagverbredingen VPB en Ter Haar 1 en 2

en varla

sspelbelasting

raag investering Werkagenda Publieke Dienstverlening
rangorde uitvoerbaarheid varianten

ht op betaalpauze

natievragen Financiele tafel korte en lange termijn
haffen schenkingsvrijstelling eigen woning
drankentaks en taakstelling 300 min

vullende klimaatvragen

65

66

67 fleugd
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SS ^Iaatwerk Industrie

69 Kernenergie
70 ajmengverplichting groen gas

71 SDE en ODE

72 ultvoeringskosten klimaat Rijksoverheid
73 CCS

74 M iatvoering degressiviteit energiebelasting
75 Gtipndslagerosie en MRBPlus en stimulering EV

76 Memo duiding cijfers NJN

77 HL^ en transformatiemiddelen

78 Memo doorrekening koopkracht pakket 1 en 2

79 Memo vervolg doorrekening koopkracht
80 Bagrotingsbeleid tbv formatie

81 Snhenkingsvrijsteliing eigen woning
82 Koopkrachteffecten Concept RA

ApprSciatie stukken AOW en WML jeugdzorg inkomstenbelasting en

uitvoering

AOW en WML

44 Bijiage koppelingen WML

Dit stuk betreft een overzicht van alle regeiingen zowel binnen ais buiten SZW

begroting waar de WML verhoging op doorwerkt Ook wordt uitgelegd welke

koppelingen zijn behouden in de koppeling

66 WML HT varianten

Dit betreft een memo over de inkomenseffecten van invoering normhuur Er

worden twee varianten gepresenteerd om met 300 min de effecten de dempen
Hierin wordt genoemd dat de inkomenseffecten in de basisvariant groot en

negatief kunnen zijn Dit is wel eerder ook al uit de CPB doorrekeningen

gebleken en bovendien trekt het kabinet 300 min uit om de gevolgen te dempen

Jeugdzorg
67 Jeugd
Memo over jeugdzorg en bezuinigingsmogelijkheden Dit is reeds publieke
informatie en al eerder vermeld in rapport door commissie van wijzen

1

Inkomstenbelasting
15 Hoofdlijnen van de contourenbrief box 3

Tijdens de formatie is een hoofdlijnenversie van de contourenbrief box 3 aan de

formatietafel verstuurd De definitieve versie is op 15 april jl verstuurd aan de

kamer De hoofdlijnenversie die nu openbaar gemaakt zal worden is hier een

beknopte versie van en bevat geen tegenstrijdigheden of gevoeligheden

22 Kinderopvang en lACK

Dit stuk gaat in op de mogelijkheden rond het Invoeren van 96

kinderopvangvergoeding en het uitfaseren van de lACK Bij de formatie is

gekozen voor een harde grens bij het beeindigen van de lACK Over die harde

grens staat in het memo geschreven De ongelijke behandeling die ontstaat

tussen nieuwe ouders die door de afbouw net geen recht op korting hebben en

bestaande gevalien die in een vergelijkbare situatie hiervoor wel in aanmerking
komen zai vermoedeiijk tot onbegrip en weerstand ieiden bij de nieuwe ouders en

mogelijk tot bezwaren Het tinanciele belang is immers groot
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