
Ministerie van Financien

Directoraat Generaal van

de Rijksbegroting
Directia Begrotingszaken

HEDEN

TER BESUs lNi

Aan

de ministery

Persoonsgegevens

nota Nota aanpassing kamerbrief RvW n a v Najaarsnota 2022

Datum

1 december 2022

Notanummer

2022 0000292504

Bijiagen
1 Kamerbrief n a v Regeling

Aanleiding

Op 22 november heeft de Tweede Kamer bij Regeling van Werkzaamheden het

kabinet verzocht om binnen een week informatie te geven over hoe het gat in de

Najaarsnota wordt gedekt Met bijgevoegde brief wordt aan dit verzoek voldaan

Beslispunten
• Bent u akkoord met verzending van bijgevoegde Kamerbrief naar de Tweede

Kamer Indien ja verzoeken wij u deze te ondertekenen

• Bent u akkoord met in lijn met de vorige nota het openbaar maken van

voorliggende nota in navolging van de Beleidslijn actieve openbaarmaklng
nota s

Kernpunten
• In bijgevoegde Kamerbrief is uw opmerking bij de vorige conceptversie

verwerkt

• Het oorspronkelijke verzoek van lid Kuiken was een debat op de korte termijn
met u Dit naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf over uw

uitspraken over mogelijke bezuinigingen om de staatskas op orde te krijgen
Dit voorstel ward verworpen en is omgezet in een informatieverzoek

• Binnen de Tweede Kamer leeft de wens om vroegtijdig over deze

dekkingsopgave van gedachten te wisselen Door enkele partijen werd

hiervoor verwezen naar het Najaarsnota debat van 14 december a s

• Bijgevoegde brief schetst de kaders zoals deze door het kabinet zijn

vastgesteid Voor 2022 resteert de reguliere in uit taakstelling 1 3 mid euro

en is sprake van een vooruitbetaling van het energieplafond die betrokken zal

worden bij de dekkingsopgave in het voorjaar

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal van

de Rijksbegroting
DIrectie Begrotingszaken

HEDEN

TER BESLI5SING

Aan

de minister

I
cpna

Persoonsgegevens

nota Kamerbrief n a v Regeling van Werkzaamheden

Najaarsnota 22

Datum

29 novEmber 2022Aanleiding

Op 22 november heeft de Tweede Kamer bij Regeling van Werkzaamheden het

kabinet verzocht om binnen een week informatie te geven over hoe het gat in de

Najaarsnota wordt gedekt Met bijgevoegde brief wordt aan dit verzoek voldaan

Notanumtner

2022 0000290964

Bijiagen
1 Kamerbrief n a v Regeling

Beslispunten
• Bent u akkoord met verzending van bijgevoegde Kamerbrief naar de Tweede

Kamer Indien ja verzoeken wij u deze te ondertekenen

• Bent u akkoord met het openbaar maken van voorliggende nota in navolging
van de Beleidslijn actleve openbaarmaking nota s

Kern

• Het oorspronkelijke verzoek van lid Kuiken was een debat op de korte termijn
met u Dit naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf over uw

uitspraken over mogelijke bezuinigingen om de staatskas op orde te krijgen
Dit voorstei werd verworpen en is omgezet in een informatieverzoek

• Binnen de Tweede Kamer leeft de wens om vroegtijdig over deze

dekkingsopgave van gedachten te wisselen Doorenkele partijen werd

hiervoor verwezen naar het Najaarsnota debat van 14 december a s

• Bijgevoegde brief schetst de kaders zoals deze door het kabinet zijn

vastgesteld \ oor 2022 resteert de reguliere in uit taakstelling 1 3 mid euro

en is sprake van een vooruitbetaling van het energieplafond die betrokken zal

worden bij de dekkingsopgave in het voorjaar

Toelichting
• In tabel 2 3 1 Indicatie dekkingsopgave energiemaatregelen in de

Najaarsnota iijkt er inderdaad 1 4 miljard euro voor 2022 ongedekt te zijn
• Deze uitgaven worden op kasbasis gedaan in 2022 maar hebben betrekking

op het prijsplafond van 2023 De uitgaven worden nu al gedaan om de

uitvoering van het prijsplafond mogelijk te maken Normaliter dienen deze

uitgaven gedekt te worden in 2022 onder het uitgavenplafond Er is voor

gekozen om de energiemaatregelen integraal te dekken in het voorjaar
Inclusief deze vooruitbetaling Dit is in lijn met de NIN Voor het EMU saldo

worden deze uitgaven ook aan het jaar 2023 toegerekend

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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