
Ministerie van Financien

DirecCie Algemene
Fiscale PolitickTERBESLISSIN6

Aan

de staatss0cretaris van Financien Fiscaiiteit en Beiastingdienst
de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

persoonsgegevens

nota Nota schriftelijke beantwoording vragen WGOII

Datum

17 november 2021

Notanummer

2021 0000220243
Aanleiding

Tijdens het wetgevingsoverleg voor het pakket Belastingplan 2022 van 1

november 2021 is afgesproken dat een aantai vragen nog deze week schrifteiijk
beantwoord wordt In de bijgevoegde Kamerbrief treft u deze beantwoording
Daarnaast leggen wij u twee note s van wijziging voor

Sijiagen

geen

Beslispunt 1 verzending schrifteUjke beantwoording WGO II u beiden

Bent u akkoord met de schrifteiijke beantwoording
Zo ja dan verzoeken wij u stas FB de Kamerbrief te ondertekenen zodat deze

op donderdag 4 november aan de Tweede Kamer kan worden verstuurd

Toeiichting 1 Verzending schrifteiijke beantwoording WGO II —^
• De schrifteiijke beantwoording bevat de nog onbeantwoorde vragen die aan

uw beiden zijn gesteld tijdens het WGO II met uitzondering van de voigende

vragen

Stas FB hiervoor ontvangt u een spreektekst voor de plenaire behandeiing
• Box 3 verzoek om een brief over box 3 belasting over niet behaaid

rendement in relatie tot het advies van de Advocaat Generaal en over

de reiatie met de technische wijzigingen in het wetsvoorstel Overige
fiscale maatregelen 2022

• Box 3 vraag over tussentijdse regeling voor groep spaarders die voor

hun pensioen teren op hun spaarpot
Stas TD wordt door JenV meegenomen in de bredere beantwoording voor

een afzonderlijk commissiedebat eind deze maand dat is toegezegd door de

minister van Rechtsbescherming
Verzoek m b t de hersteloperatie vraag een oud Kinderombudsman

of iemand die onmiddellijk met een aantai van deze ouders gaat

praten om inzicht te krijgen in hun kant van het probleem

—IBeslispunt 2 Nota van wijziging m b t gegevenslevering

kinderopvangorganisaties u beiden

Bent u akkoord met een nota van wijziging op het wetsvoorstel Overige fiscale

maatregelen 2022 m b t de gegevenslevering kinderopvangorganisaties
Wilt u aangeven of u stas TD hierover een bespreking wenst of indien u stas

TD akkoord bent de nota ondertekenen
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Toelichting 2 nota van wijziging gegevenslevering

Bij het opstellen van de wettelijke regeling voor gegevenslevering door de

kinderopvangorganisaties KOO s zijn drie verwijzingen gemist die hiermee

hersteld worden

• Verplichting voor ouders om het bsn aan de KOO te verstrekken Zonder deze

wijziging zouden ouders vanaf 1 januari hun bsn niet aan de KOO hoeven te

verstrekken

o Deze verplichting geidt nu ook en betreft dus geen nieuw beleid Enkel

de verwijzing ernaar is gecorrigeerd
• Schadevergoeding aan de KOO bij onterecht leveren informatie Als een KOO

gegevens levert vanwege de nieuwe wettelijke plicht maar meent dat dit

onterecht was kunnen de gemaakte kosten vergoed worden

o Deze schadevergoedingsoptie heeft een KOO nu ook en betreft dus

geen nieuw beieid Ook hierblj is de verwijzing gecorrigeerd
• Bevoegdheid voor Toeslagen om een hogere bestuurlijke boete op te leggen

bij verzuim Als sprake is van verzuim door de KOO kan Toeslagen een

bestuurlijke boete opieggen van ten hoogste de vierde categoric
o Toeslagen heeft deze bevoegdheid nu ook en het doel is deze te

behouden in de situatie na 1 1 2022 Hier is dus ook geen sprake van

nieuw beleid

• Tot slot is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de formulering van de

verplichting meer in lijn te brengen met de formulering van de rest van artikel

38 Awir Dit is ook enkei een technische wijziging
• Naast de wijziging van de gegevenslevering kinderopvangorganisaties is van

de gelegenheid gebruik gemaakt om een redactionele verbetering in de

maatregel overgangsregeling historisch tarief bpm door te voeren

Beslispunt 3 Nota van wijziging m b t compensatiepakket energieprijzen stas

FB

Bent u akkoord met een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan
2022 waarmee de energiebelasting incidenteel in 2022 wordt verlaagd ter

compensatie voor de hoge energieprijzen

Indian u akkoord bent vragen wij u om de nota en het MR formulier te

ondertekenen

Toelichting 3 nota van wijziging energieprijzen
• Op 15 oktober heeft het kabinet aangekondigd om huishoudens te

compenseren voorde stijgende energierekening via een tweetai inddentele

aanpassingen in de energiebelasting Deze twee aanpassingen zijn op 23

oktober in een nota van wijziging aan de TK aangeboden
• Vorige week heeft de CD in de motie Grinwis Stoffer verzocht om meer

lastenverlichting voor mkb bedrijven met een hoog energieverbruik
• Het kabinet geeft hier invulling aan door in 2022 met 125 min het tarief in de

2 en 3^ schijf elektriciteit te verlagen Dit wordt budgettair ingepast in het

beschikbare budget van 3 2 mid door de belastingvermindering meerte

verhogen en het tarief 1 schijf elektriciteit minder te verlagen Dit is verwerkt

in de nieuwe nota van wijziging op het BP
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

DIrectle Algeniene
Financiele en

Economische Politick

TER BESIJSSING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Vervolgacties nav 3e termijn AFB hoge gasprijzen

Datum

28 oktober 2021

Notanummer

2021 0000217173Aanleiding
De derde termijn AFB over hoge gasprijzen vraagt om enkele vervolgacties Deze

notitie bevat een terugkoppeling van het debat een processchets en ons advies
Bijlagen

geen

Kern

Flet debat heeft 2 belangrijke actiepunten opgeleverd
Motie Flammelburq fP66j aangehoudenj roept op om incidenteel met

200 miljoen euro een energietoelage via gemeenten mogelijk te maken en

dit te dekken via de belastingvemnindering Deze motie zou oordeel kamer

krijgen indien het kabinet deze motie zo uit kon leggen dat dit zpu
aansluiten bij bestaande qemeenteliike reqelinqen voor minima

Eenheld van kabinetsbeleld

Motie Grinwis fCUj oordeel Kamer roept op om in de maatvoering meer

tegemoet te komen aan het mkb met een hoog energiegebruik In het

BWO was ondanks de eerdere motie hierover besloten om niet specifiek
iets in de 2

^ of 3^ schijf te doen Naar aanleiding van deze motie werken

ambtelijk FIN en EZK aan een voorstel voor een dergelijke alternatieve

maatvoering richting het BWO van 2 november zie onder

Daarom liqqen nu de volgende keuze voort a v het pakket

eneroierekenina

1 Flet oorspronkelijke pakket^ incl een schuif in de maatvoering

n a v motie Grinwis extra middelen voor qemeenteni I
Eenheld van kabinetsbeleld

2 Flet oorspronkelijke pakket incl een schuif in de maatvoering
n a v motie Grinwis middelen voor gemeenten gedekt uit de

belastingvermindering Dit vergt dan wel politiek actie

3 Flet oorspronkelijke pakket zonder aanpassing in de maatvoering
n a v motie Grinwis maar met extra middelen voor gemeenten

lienheld van kabinetsbeleld

Mede ondertekend door Van Dijk CDA
^ Mede ondertekend door Stoffer SGP
^
Voor de EB bestaande uit een verhoging van de belastingvermindering en een verlaging

van het tarief elektrlcltelt eenste schijf
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Eenheld van kablnetsbeleld• Gegeven de moties

adviseren wii variant 1 met een invulling van de motie Grinwfis die zo

dicht moaeliik bi1 het BWO besluit Hat Annbteli1l gsjheld van kablnet^tf^l
vanuit gegaan dat de middelen voor qemeenten verwerkt zouden worden

zonder dekkinq

• U staatssecretaris heeft aangegeven de uitkomst van de AFB in de MR

onder de aandacht te willen brengen U kunt nneegeven dat n a v de AFB

enkele wijzigingen overwogen worden Dit moet op korte termijn i v m de

begrotingsbehandelingen
• Op beide punten dient in het vervolg BWO van 2 november een beslissing

gemaakt te worden EZK is voornemens de kamer hierover te informeren

via een brief EZK wil of hiervoor mandaat vragen in deze MR of na het

BWO via de MR van volgende week

• De besluitvorming op dit dossier is dan los van de uitwerking van een

evt regeling bij gemeenten afgerond U ontvangt hiervoor nog een

separaat advies

Toelichting
Vervolqproces

• U staatssecretaris heeft aangegeven in de MR van 29 oktober een

terugkoppeling te geven van de derde termijn van de AFB en daarbij deze

2 moties onder de aandacht te brengen
• Met EZK werken we voor het vervolg BWO op aan 2 november een

uitgewerkte variant of varianten voor de motie Grinwis Daarnaast is het

voornemen dat en dan ook over de dekking van de 200 min voor

gemeenten helderheid is EZK is voornemens de kamer hierover te

informeren via een brief EZK wil of hiervoor mandaat vragen in deze MR

of na het BWO via de MR van volgende week

Toelichting bi1 motie Flammelburg aanqehouden

verzoekt de regering hiervoor 200 miljoen vrij te maken doorde

belastingvermindering in de energiebelasting aan te passen en dit toe te

voegen aan het Gemeentefonds

verzoekt de regering om samen met gemeenten de energietoelage breed

onder de aandacht te brengen bij de mensen die hiereen beroep op kunnen

doen

• Voor het punt t a v dekking zie de kern

• SZW en VNG hebben gesprekken gevoerd en afgesproken te onderzoeken

wat mogelijk is binnen bestaande regelingen en hier uiterlijk november

over tot een besluit te komen Er lijkt niks mogelijk buiten bestaande

regelingen waardoor je uit zou komen op een soort generieke

compensatie van de kosten van gemeenten Wij gaan hierover met SZW

in gesprek de komende tijd en komen bij u terug als de inhoud duidelijk
wordt

Toelichting bij motie Grinwis oordeel Kamer

verzoekt de regering de voor het mkb bedoelde middelen in het

compensatiepakket in lijn met de motie Flermans te herverdelen zodat het

mkb met een hoger energieverbruik ook wordt tegemoetgekomen en daartoe

aan de Kamer een aangepaste nota van wijziging voor te leggen
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De motie vraagt om meer compensatie voor het mkb met een hoger

energiegebruik Na het BWO van 14 oktober is aanvankelijk juist de lijn

uitgedragen dat het mkb 1 automatisch meeloopt in de compensatie
voorca 500 min euro en 2 evt kostenstijgingen kan doorberekenen

De motie vraagt niet naar een specifieke maatvoering De indiener geeft
aan hier verschillende mogelijkheden in te zien

Wij zien 2 smaken voor ons die we zullen uitwerken richting het BWO

o Smaak 1 light 46 min voor verlaging 2e en 3e schijf budget
50 50 verdelen

o Smaak 2 125 min voor verlaging 2e en 3e schijf budget 50 50

verdelen

In beide varianten wordt binnen de 3 2 mid budget vrijgespeeld door de

belastingvermindering meer te verhogen en het tarief le schijf minder te

verlagen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerievan Economische Zaken

en Klimaat

TER ADVISERING

Aan de Staatssecretahs EZK KE

CC MEZK

nota Voorstel uitwerking motie energiebelastingen

Directoraat generaal Kfinnaat

en Energie
Directie Elektriciteit

ersoonsg geven

Persoonsgegevens

Datum

3 november 2021

Aanleiding
Op 15 oktober jl heeft bet kabinet maatregelen
genomen om de energiebelastingen in 2022 incidenteel

te verlagen Kamerstuk 29023 nr 272 Tijdens de

Algemene Financiele Beschouwingen op 27 oktober jl
is hierover een motie ingediend door de leden Grinwis

CU en Staffer SGP De motie van de leden Grinwis

en Staffer Kamerstuk 35925 nr 133 verzoekt het

kabinet om de voor het mkb bedoelde middelen in het ^
J age n

compensatiepakket in lijn met de motie Hermans te

herverdelen zodat het mkb met een hoger energieverbruik sterker tegemoet
wordt gekomen In deze nota is een voorstel gedaan voor invulling van deze

motie

Kenmerk

DGKE E 2127 1B29

Bhm 21272033

Pers00nsgegevens

Geadviseerd besluit

• U wordt geadviseerd om uitvoering aan de motie van de leden Grinwis en

Staffer te geven door 125 miljoen euro uit het bestaande pakket in te

zetten voor de verlaging van de tweede en derde schijf elektriciteit Deze

uitwerking wordt in de Ministerraad van aanstaande vrijdag 5 november

voorgelegd
• Met betrekking tat de motie van de leden van Hammelburg en van Dijk

Kamerstuk 35925 nr 129 voert de staatssecretahs van SZW op dit

moment gesprekken met VNG en gemeenten over of en hoe huishoudens

met een laag inkomen een extra tegemoetkoming kunnen ontvangen voor

de stijgende energieprijzen Voorgesteld wordt om eventuele extra

budgettaire derving als gevolg van deze motie niet te dekken binnen het

beschikbare budget van 3 2 mid euro voor de incidentele verlaging van de

energiebelasting

Kernpunten
• De motie vraagt om binnen het bestaande pakket ruimte te maken voor

compensate van de hogere verbruiksschijven ten behoeve van het MKB

met een hoger energieverbruik
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Directoraat generaal KLLmaat

en Energie

• Het voorstel is om 125 miljoen euro in te zetten voor een verlaging van

de 2^ en 3^ schijf elektriciteit

• Dit is in lijn met de oorspronkelijke motie van het iid Hermans

Kamenstuk 35925 nr 13 waarin gevraagd werd om 375 miljoen euro

lastenverlaging bij huishoudens te realiseren door verlaging van de eerste

schijf eiektriciteit en verhoging van de beiastingvermindering in de

energiebelastingen en

125 miljoen euro voor verlaging van de tweede en derde schijf elektriciteit

voor het mkb ter bevordering van de elektrificatieprikkel
• De benodigde 125 miljoen euro wordt beschikbaar gemaakt door ten

opzichte van het oorspronkelijke voorstel van het kabinet de

beiastingvermindering meer te verhogen en het tarief in de 1® schijf
elektriciteit minder te verlagen

• Dit resulteert in de volgende wijzigingen
o De beiastingvermindering wordt met 219 01 euro 265 euro inch

btw verhoogd
o Het tarief in de 1®^ schijf elektriciteit wordt met 5 436 cent excl

btw verlaagd
o De tarieven in de 2^ en 3® schijf elektriciteit worden met

respectievelijk 0 859 cent excl btw en 0 201 cent excl btw

verlaagd

Kenmerk

DGKE 21271B29

Effecten

• De lastenverlichting voor een huishouden met een gemiddeld aardgas en

elektriciteitsverbruik blijft nagenoeg gelijk ten opzichte van het

oorspronkelijke voorstel gemiddeld een paareuro minder

• Er vindt door dit voorstel een kleine verschuiving plaats in de

lastenverlichting van huishoudens met een hoger verbruik naar

huishoudens met een lager verbruik

• Ook vindt er een verschuiving plaats In de lastenverlichting van bedrijven
met een klein energieverbruik naar bedrijven met een relatief groter
elektriciteitsverbruik vanwege de verminderde verlaging van het tarief in

de eerste schijf en de verlaging van de tweede en derde schijf elektriciteit

Krachtenveld

• Deze invulling is afgestemd met Financier
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